
 
 
 
 
 
 
 

 به نسبت ذهن تان نیستدین  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 ، فرمايد می (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 

 يفقهه في الدين من يرد هللا به خيرا  
 

 پيروی بايدرا  ديندين را بهش می آموزد. را می خواهد،  )خوبی( خير کسی برای هللا که وقتی"

 داده وردست هللا که هنگامی کنيد، اطاعت ديگری شخص از که نيست الزم شما. است هللا فرمان زيرا ،کنيم

 اين من فکر. است طوریاين که کنم می فکر من" بگوييد، خود سر به توجه با توانيد نمی (شما). است

 .کنيم مراقبت اين از بايد (ما) ".است

 

 مین حتی و دانند نمی چيزی که افرادی. است تر گسترده اکنون اما داشت، وجود گذشته در اين

 ضاوتق نميتوانيد (شما). است چيز ترين مهم دين. کنند می صحبت کنند مراقبت خودشان کار از توانند

 توانيد نمی ،خود (ميل) نفس به توجه با. خداست فرمان دين ".است اينطوری. نيست اينطور" کنيد با گفتند،

 .باشيم بمراق بايد ما و هستند مهم دين مسائل دليل همين به. دهيد تغيير خودتان به توجه با را هللا دستورات

 

 آنچه را که فکر می کنند می گويند،  آنهادر هر کس وجود دارد که  شگراييک  حاضر حال در

 نيد،دا نمی ( در موردشما) اگر که دارد وجود چيزها بعضی. بدهند انجام کاررا با اين  اين با ندتوان نمی اما

 ستندخطرناک ه چيزها بعضی. داد خواهد پاسخ (شما به) داند می که کسی. بپرسيد بايد يا آرام باشيد بايد

 ترک را دين حتی افراد از برخیبزرگ کنند، و حتی باعث می شوند  گناه مرتکب را شخص توانند می و

 سريي و وزير نخست وزير، از که همانطور .هستند آسان چيزها اين کنند می فکر افراد اين. کنند)ول( 

 که انسان های حتی. می دهند نظر نيز شان در مورد دينخود ذهن اساس بر آنها کنند، می انتقاد جمهور

 مردم. دده انجام را اين توانند می هر کس نه اما ،انجام می دهند را کار اين ،دانند می را دنيوی مورد های

 اشتباه هللا اما شوند، می مرتکب را زيادی اشتباهات آنها البته. باشند سودمند تا کنند می تالش ها سال برای

 .کرد ين جورزيباتردر  را چيز همه پناه بر هللا. هللا، حاشا کند، نمی

  

 خود (رفتار) ادب بايد شما و( داريد خوب رفتارهایبه ادب ) نيازمند مسائل اين در شما بنابراين،

  بنابراين يد،کن درک نتوانستيد شايد. است داده نشان را ها شيوه زيباتريننگر داريد. هللا عز و جل  هللا با را



 

 

 

 

 

 

 

 (شما) که است چيزی اگر. کنيد صحبت و کنيد فکر بايد (شما). کنيد صحبت و نکنيد عجلهنيست  بوخ

هللا با  ،دهستن آنهاهمه . بپرسی توانی می. دانند می را اين که هستند کسانی گفتيم، که همانطور دانيد، نمی

وجود  افرادی فدا کردن. دانش به را خود آنها. کردند مطالعه سالها آنها. کرده تحصيلآنها راضی باشد، 

 توانند می دانند می که کسانی. دارد وجود( هخواج) روحانيون. دهند می( فتوا) مذهبی دستورات که دارند

 چيزی هر مورد در و رويد جلو می شما .می کنند مراجعه ديگران به توانند نمی که کسانی و جواب بدهند

 .نيست قابل قبول: دهيد می نظر دقيقه دو عرض در

 

هللا می گويد که به انسانی که دوست دارد علم مذهبی عطا می کند. قلبش را باز می کند و او حق 

و  ی گوييم که هللا کل مفهوم رام. می کند (تحقيق) یبررسرا می گويد. او ميپرسد و آنچه که حق نيست را 

نيست. هللا ما را ( ديوانگی) حماقتعقل را به ما ها عطا کند زيرا دخالت در اين موضو ها هيچ چيز جز 

 کمک کند.

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ اآلخرجمادی  ۶


