
 
 
 
 
 
 
 

 مسئول عمل های خودش است کس هر 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 يا رسول هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،مدد 

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 

نَساُن أَن يُتَْرَك ُسدًى  أَيَْحَسُب اْْلِ
 

 مسئول که کند می فکر(. "آيا انسان ۳۶:قيامت)سوره  گمان می کند بی هدف رها می شود؟!" "آيا انسان

. پرسد می قرآن در هللا عز و جل" اند؟ شده خلق خودشان توسط آنها و بيند، نمی را آنها کس هيچ نيست،

 نسانا به تبديل آنها که هنگامی." کرديم تبديل انسان به را آن و کرديم خلق خون بسته يک از را آنها ما"

 اهآگ چيز همه و دهندب انجام بايد آنچه و دهند می انجام آنچه از قطعا، باشد شکوهمند و متعال خداوند شدند،

 .دهد نمی قرار سوال مورد را آنها کس هيچ که کنند فکر آنها ندهيد اجازه. است

 

 فکر آنها. ندارند مسئوليتی هيچ و دهند می انجام را چيز همه سن، و روز اين از امروز، مردم

 به. دهند می انجام را کار اين آنها و "کنيم می زندگی هر جور دوست داريم ما. هستيم آزاد ما: "کنند می

 .است اروپا مثل. کنند نمی ازدواج حتی مردم. است رتقصی و گناه از پر جا همه در که است دليل همين

 بزرگ گناه يک اين. دهند انجام خواهند می که را کاری هر توانند می زيرا ندارند ازدواج به نيازی آنها

ی م گرفتقرار  سوال مورد و برسد نتيجه به يک بايد اين .نيست خالی[ بحث] .شد خواهد سوال .است

 "داديد؟ انجام را کار اين چرا کردين؟ کار چه ای؟ داده انجام کاری چهبايد حساب جواب بدهيد: "! شود

 .هستيد مسئول اکنون و ايد شده خلق شما

 

 عنوان به، در اين حالت، ين طوری را شما هللا. خواستيد می را آن شما يد چونکهنشد خلق شما

 می جل هللا عز و. کند خلق خاک يا سنگ، حيوان، يک عنوان به را شما توانست می او. خلق کرد انسان

)شما( را خلق کرد، براينکه او را  حالت زيباترين در شکل، اين در اوشکل خلق کند.  در هر را شما تواند

 .برويد دهد، می دستور او که مسيری در و کنيد سپاسگزاری او از، باشيد داشته )ياد( خاطردر 

 

 رازي بود خواهد سوال مورد آنها حال، اين با. آورند نمی ياد به نيز را دنيا حتی آنها که بينيد می

 يد. ه اکرد تمامرا  دانشگاهايد و  کرده تحصيل)شما( عطا کرد.  ذهن هللا به ما ها. است فرستاده پيامبران او

 



 

 

 

 

 

 

 

 قطف آنها .گيرند می ياد را چيز همه آنها. روند می تحصيل برای دنيا سراسر در مردم بلکه اينجا، فقط نه

 !گيرند می قرار سوال مورد آنها که است دليل همين به. گيرند نمی ياد را هللا دستورات

 

 يچه. ترسند نمی هللا از و اند کرده فراموش را هللا مسلمانان نام به افراد اين که است انگيز غم

هنگامی  است نمانده باقیوجود ندارد. هيچ ايمان  احجب و حي( و هيچ یکم ادعاي) تواضع ،(تخجال) شرم

حجب و ( و هيچ یکم ادعاي) تواضعوجود ندارند. کسانی که  احجب و حي( و هيچ یکم ادعاي) تواضعکه 

هر چه قدر بيشتر  .شوند می تبديل زشت موجود يک بهو  دهند می دست از را خود زيبايیندارند،  احي

 ( می دهند. دبوی ب)بوی گند  آنها و شوند، می بدتر و تر زشت شوند، می آنها گناه مرتکب

 

 می حس را آنها اين نکنند، حس را آن ممرد اگر حتی. دارند (کناپا) کثيف بسيار بوی گناهان

می  (دبوی ب)بوی گند  هنوز آنها. استفاده کنند عطر دارند دوست که اندازه همان به توانند می آنها. کنند

 باشد. شود دور آن از است، ممکن طريق هر از خواهد می فرد .دارند (ناپاک) کثيف بوی گناهان. دهند

. نندمی ک ادعا را اسالم که کسانی به کند، عطا هدايت محمد آمت به هللا. عطا کند هدايت افراد اين به هللا که

 .باشيم راهنمايی برای ای وسيله يک و کند محافظت ما از نيز انشاءهللا خداوند

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹االّولربيع ۳۰


