
 
 
 
 
 
 
 

 هستند )کسانی که دیوانه اند(  مغز خشکآنهای که  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 ؛﷽     ،أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 

تَغ   َوَمن   رَ  يَّب  اَلم   َغي  س  نًا اۡل   ي  بَلَ  فَلَن   د  ه   يُّق  ن   م 
 

 فتهپذير او از كند، انتخاب خود براى آيينى ق(،ح فرمان برابر در تسليم و) اسالم جز كس ھر و"

 (اسالم) شدن تسليم از غير به کس ھر و: "گويد میه کريم آيات(. اين ۸۵ن:عمرا آل سوره" );شد نخواھد

 ."شد نخواھد قبول او از ھرگز خواسته، دين يک عنوان به

 

را پيروی می  آن که کسانی خير اعمال ھمه. است هللا فرستاده که است دين آخرين ،اسالم دين

 قبول ابلق هللا توسطبا  و دنشو می او درجه افزايش باعث ، ثواب دارند،ھستند قبول قابل هللا برای ،کنند

 . ھستند

 

ناميده شده  ھوشمند که آنهايی از يکی .گويند می" کنم نمی باور من" است، آمده جديد مد حاۡل

بعداً "من چنين و  ".کنم نمی باور را آن من: "دنگوي می يا پير کوچک پسر پس از او، ؛چيزی می گويد

 نهايت درباشد؟  بيهوده ميتواند يک عمل خوب آيا کنی؟ می را کار اين چراچنان کار را انجام دادم..." 

 تسليم مذھب يک به آنها که طوری به باشند، نداشته ايمان هللا ه ب آنها تا .ميرساند آسيب شما به اعمال اين

شما ھيچ فايده نداريد. برای خودتان فايده نداريد، چگونه می خواھيد برا  .نکنند قبول را دين يا و نشوند

. ھر چی ميخوريد ضرر ميرساند، ھر چی می نيست ضرر جز چيزی او کسی ديگری فايده داشته باشيد؟

 عملن تريکوچکبهتان ضرر ميرساند، ھمه چيز ضرر ميرساند. اما حتی  رفتن راهنوشيد ضرر ميرساند، 

 دين و دارد اعتقاد خدا به که کسی اگر اما .است قبول قابل او اعمال و کند می دريافت پاداش مؤمن يک

 .ھستند قبول قابل او اعمال و کند می دريافتثواب  عملترين کوچکحتی به خطر کند،  قبول را

 

 انسان ھا از ھر طرف دھند نمی اجازه ديگران. است بستهانسان ھا  به زمان است، دنيازيرا آخر 

 عتقادیا بیبه  ،کند می باز ايمانی بی به کند، می باز شيطان به را خود چشمان او. کنند باز را خود چشمان

  نمی کنند. قبول ھيچ چيزی را يا ،کشند می خجالت يا دانند می عاقل را خود که انسان ھای .کند می باز

 



 

 

 

 

 

 

 

 ،واندخ او که چيزھايی ھمه. شود می ايجاد، ضرر گفتيم قبال که ھمانطور افتد؟ می اتفاقی چه آن وقت پس

 .فقط ضرر ميرساند ،فايده نداشت او برای آن از کدام ھيچ ،خورد ،نوشيد کرد، جستجو

 

 غيرانسان ھای  قبول می کنند. را حق عاقل انسان ھای. عطا کند عقلی فکر هللا به انسان ھا

 ای دهفاي ھيچ ،می شود یعصبان ،می شود ديوانه کسی اوقات بعضیحقيقت را قبول نمی کنند.  عاقالنه

ی، صبانعکنيد. انسان ھا می دانند که با چنين انسان  بحثيا  صحبتبا چنين انسان  شب تا صبح از ندارد

 .است رفته او سرکند و  نمی قبول را آن يعنی داند، نمی چيز ھيچکردن ھيچ فايده ندارد.  بحثيا  صحبت

 صحبت آنها اب نيستيد مجبور شما ،نشسته نشويد آنها باانسان ھای که هللا را نمی شناسند عينی شکل ھستند. 

 (.مغز ھستند )ديوانه اند خشک کند، نمی قبول را الهی دين که انسان ھای .است رفته آنها سر کهچون کنيد

 

 ازهللا محافظت کند.  مسلمانبچه ھی  اسالم، ،محافظت کند را هللا ھمه ما را محافظت کند، بچه ھا

 . انشاءهللا ايمان مان سليم و امن باقی بماند. کند محافظت( قرآن حافظ) حافظان

 

 .التوفيقو من هللا 

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹شعبان  ۵


