
 
 
 
 
 
 
 

 جاهل مردم

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

 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

 

 

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

 

 َوإِذَا َخاَطبَُهُم اْلَجاِهلُوَن قَالُوا َسََلًما
 

 از و) گويند سالم آنها به( گويند ناسزا و بخردانه نا سخنان و) دهند قرار مخاطب را آنها جاهالن که هنگامی و"

 (.۳ ۶:فرقان سوره(" )گردانند می روی آنها
 

 آيت) شريفه آيه اين. کنيند صحبت آنها با و بشينيند آنها با نکنيند سعی. کنيند نه صحبت نادان مردم سوی به

 چيزهای آنها گويند، نمی آنها به خوب چيزهای جاهالن البته) کنند می صحبت شما با نادان که هنگامی" گويد، می( کريمه

 .کردند صحبت جاهالن به نيست نياز." برويند و" سالم: "بگويند فقط ،(ادب بی سخنان و گويند، می بد
 

 می سقوط گناه به  بيشتر را شما کنيد، صحبت آنها با شما بيشتر چه هر که چرا بروييد، و بگوييد سالم آنها به

 با. است خوب نصيحت يک هم اين. هستند جا همه در نادان مردم حاضر، حال در. کنند می ناراحت را شما بيشتر و دهند

 .نبريد درجه آن به را خود سطح. ندهيد ادامه صحبت آنها

 

 آنها که چرا. مناظره يا استدالل به نيست نياز. کنيد صحبت آنها با توانيد می شما خواهد، می نصيحت کسی اگر

 به نياز بنابراين. است خوبی نصيحت يک اين. ندارد سودی هيچ هم اين. کنند می ناراحت را شما و نيستند درک به قادر

 .دانيد می همينطور هم شما. داند می را حقيقت هللا". گفت را اون يکی اون و گفت ها اين يکی" که زيرا نيست خوردن غم
 

 از بد نفر يک که است خوب اين گفت، شاعر يک. بشويد مردم از  برخی با دوست که است بد چيز يک حتی

 آن از پس و" هستند خوب شما" يا" من دوست" بگويد من به که هست است، بد واقعا که آنچه چونکه. بگويد بد چيز من

 .برساند آسيب
 

 چقدر هر آنها دهيد اجازه. نکن مردم به توضيح و نکن تالش. استدالل يک در نکنيد دريافت دليل، اين به

 برای پاسخ بهترين اين. دهيد می را خود راه ادامه و لبخند شما. کنند صحبت بخواهند چقدر هر و کنند شکايت بخواهند

 جواب هللا .کنيد نه سرکوب را خودتان و کن نه اهانت نيست، غم به نياز وقت هيچ. دهد می را پاسخ بهترين هللا. است آنها

 نه صحبت نادان مردم سوی به همينطور. بدهد نجات جهل از را ملت خداوند که. گويد می جاهالن را آنها و دهد می

 .کنيد
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ محرم ۸۱


