
 
 
 
 
 
 
 

 افرادی که شر می کند احمق است 

 

 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

 

 

آن فرد را  ذهنمی خواهد،  کسی برای ( چيزیهلالج لجهللا ) وقتی می گويد، " (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

. پس از آن فرد بلند درا به او برميگرد ذهنعز  و جل  خداوند سپس و کند، می کاری شخص آنميگرد." 

)بيدار( می شود با اين فکر، "سبحان هللا! چه کار کرده ام؟! چرا اين کار را انجام دادم؟!" پس خاری بدی 

 واهد انجام بدهد. کسی را نمی گيرد اگر کار عادی و يا خوب بخ ذهنانجام شده است، چونکه هللا عز و جل 

 

يک خطا . اند داده انجام هوش از خارج چيزی آنها. است احمق قطعا انجام می دهد شر که کسی

يعنی چيزی که با هوش مناسب نيست، کمبود هوش )احمق(. کار  اشتباهوجود دارد.  اشتباهيعنی که يک 

، چيزهای بد هستند. بنابرين، بايد قبل از يک کار انجام دادن اشتباهنيستند. يک خطا، يک  اشتباههای خوب 

 . نياز داريم پناه در هللا داريم با گفتند، "دارم اين رامبه هللا کنيم، و از هللا کمک بخواهي اعتمادفکر کنيم، 

اگر کسانی اين را می دانند،  است." اشتباهانجام می دهم، اما ممکن است راه را عوض کنم اگر اين راه 

 کردن. کار به شروعکنيد و سپس  مشورتنياز داريد از آنها بپرسيد و با آنها 

 

رت حض ديگری حديث در. کنيد مشورت و ،کن استفادهاز سر خودت  ،هللا داريد به اعتماد به نياز

  :گفت بدوی به (ملسو هيلع هللا ىلص) مان پيامبر

 اِْعقَْل َوتََوكَّلْ 
 

در رفت. "عقل"  شترخود را ول کرد و  شترمی کنم"،  اعتماداصحاب فکر کرده بود، "به هللا 

 بررسی ا راه اول داليل بايد بنابراينبه هللا.  اعتمادو سر خود را استفاده کردن، سپس ( نبست) نبنديديعنی 

 با توجه با آن کار را انجام بدهيد. و کنيد

 

 پس "؟انجام دادم چيزی چنين من چگونه": ميگفتند پشيمانی آن از پسکار می کنند و  مردم اکثر

دنيا اتفاق  اين در اشتباهات. دارد نگه دور اشتباهات از را ما خداوند انشاءهللا. کنند می اشتباهدارند   آنها

 عميقو  واقعا   ی،خيل ،بررسی به نياز صورت، آن درميافتند. مردم قادر است که ديگران را فريب کند. 

خوب  صورت، اين غير درفکر کردن، و سپس کاری انجام دادن اگر مناسب با هوش است.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 رسدست در کهآنچه  توانيد می. بدهيد انجام آن را خواهيد می اينکه خاطر به فقطنيست رو چيز ها بپريد 

  .پشيمان بشويد بعد و بدهيد دست از است،

 

 برای. باشد حق در )فکر( مان ذهن هميشه شاءهللاان و دارد نگه دور اشتباهات از را ما خداوند

 در اهاشتباگر يک  .است بدتر خيلی آخرت برای را آن اما ،کنيم اشتباه يک اگر است بد دنيوی هایکار

. تان کاال بد است وضعيت زمان آن در ،کنيد تجاوزرا  ديگران حق اگر خصوص به تان کنيد، آخرت مورد

ايد نه کنيد! هميشه ب تجاوزکنيد هللا می بخشد اگر توبه کنيد، اما هرگز حق ديگران را  اشتباهاگر يک 

اين باشيم. کافی نيست، حتی اگر اين را هر روز بگويم. حق ديگران خيلی مهم است. به اين توجه  بمراق

 کنيد. 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ خراآلربيع ۲۰


