
 
 
 
 
 
 
 

 دوم جهل دوره   

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

 .الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستورشيخ عبدهللا الفائز 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 مردم، حاضر حال در ."را کافر با مبارزه به يا نکنيند دريافت بحث به" گويد، می جل و عز هللا

 پيامبر حضرت زمان در  جهل اولين زمان .است دوم جهل زمان اين .هستند جاهل زمان، اين از مردم

 .دشتند اعتقاد خدا به هنوز آنها اما بود، زمان آن در جهالت .بود( ص)

 

 از بعضی اند، کرده مطالعه که گويند می آنها .جاهل بيشتر است، بدتر دارد وجود امروز چه آن

 بيشتر آنها، همه نه البته مردم، اين .دانشگاه در استادان و دانشيار، به اند شده تبديل شوند، می اساتيد

 پيامبر به آنها کنند، نمی قبول را( جالله جل) هللا آنها .شوند می تر فراعنه و دهند می نشان خودبينی

 .کنند می توهين اسالم آنها و گذارند، نمی احترام( ص)

 

 نفع اسالم .ندارد انتظار کسی از انتظار هيچ اسالم .ندارد آنها از انتظار هيچ حال هر در اسالم

 دانش، نام به متاسفانه، اما .کنند نگاه بايد را خود های عيب و بنگرند در خود بايد مردم از نوع اين .دارد

 .اند کرده تبديل جهل های خانه به را دانش های خانه آنها

 

 هم خطر در آنها از اند آمده می که هايی نسل و .نيستند خوب چيزی هيچ برای حال هر به آنها

 نمی چيز هيچ آنها چون و .دانند نمی چيزی آنها چونکه بدی نوع همه از دهند می آموزش آنها .هستند

 .هستند جهل بينند نه مردم که طوری به روند می نيست مربوط آنها به که مسائل در دخالت آنها دانند،

 

 پارتی) هم نفع به آنها و هستند شيطان سربازان آنها .تقلب و چاپلوسی طريق با ميمونن انجا آنها

 به علم هيچ دانستن بدون دکتر يا و استادان از بشوند تبديل توانند می همچنين آنها .کنند می کار( بازی

 .هستند خودشان مثل دادند عناوين آنها به که کسانی اينکه خاطر

 

( جالله جل) هللا است،( جالله جل) هللا دين اسالم. افتد نمی اتفاق اسالم به چيز هيچ حال، اين با

 مهم .بدهد انجام آن را چيزی تواند نمی کس هيچ .است اسالم دين ترين واال .کند می محافظت آن از

 .بيسواد زيرا نيستند آگاه آنها .ندارد دانستگی هيچ حال هر به باشند، آگاه يا و اند آموخته چگونه که نيست

 .گرفتند نه ياد چيزی هيچ آنها. شيطان به خدمت و خود نفس برآوردن برای تنها اما کردن، تحصيل آنها

 .آيد می آنها از آسيب آنها، از آيد نمی سود هيچ .اند آموخته جهالت آنها



 

 

 

 

 

 

 

 آنها دنباله به دارند دوست را آنها که کسانی .دارند آنها به اعتقاد هستند آنها مثل که کسانی تنها

 برای گفتيم، که همانطور .هستند آنها آنچه شناسند می هستند، واقعی دانش از پس که افرادی اما ميروند،

 نيست مربوط بهشون که کارهايی به کنند، می دخالت ديگر چيزهای در آنها خود، جهل پوشش رو

 جل) هللا با دشمنی که مردم چونکه هستند، آلبالی مردم آنها نيستند، باال مردم افراد اين .کنند می دخالت

 .کنند می فکر دانياوی هميشه کنند می( جالله

 

 انجام(  جالله جل) هللا آنچه و بياوريد، ايمان( جالله جل) هللا به برويد، باال خواهيد می شما اگر

 دشمنی که چه هر صورت، اين غير در .برويد باال اينجوری توانيد می فقط .بياوريد رو اسالم به و دهيد،

 می پايينتر کنيد، دشمنی بيشتر هللا با چه هر خودت، هم افتد می کشورت هم  کنيد،( جالله جل) هللا با

 .رويد

 

 هم دنيا که انشاءهللا .کنند پيدا نجات و رفته مستقيم راه به که بدهد عقل بهشون( جالله جل) هللا که

 .کند پيدا نجات افراد اين از

 
 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ اآلخر ربيع ۴


