
 
 
 
 
 
 
 

 دنمی شناسیهستید اگر هللا را  جاهل 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 حضرت پيامبر برای معراج حضرت شب از هديه يم،خوان شب هر که بقره سوره آخر آيه دو

ک وای ي عليه سالم جبرئيل اينکه بدون، مستقيم طور به ،باشد شکوهمند و متعال خداوند. هستند (ملسو هيلع هللا ىلص) مان

 ،پاداش بر عالوهپاداش بزرگی است. آنها را هر شب  خواندنعطا کرد.  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبربه  ،بيارد

 چيز هيچ پيامبر هيچ: "گويد می اينايمان را نشان می دهد.  (یاصل) مالز های پايه ، تمامدرون معانی

 ".نه گفت را ديگری

ُسلِّهِّ  ن رُّ ُق بَْيَن أََحٍد م ِّ  الَ نُفَر ِّ
 

 سوره) "(و به همه ايمان داريمما در ميان هيچ يک از پيامبران او، فرق نمی گذاريم )"

 (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر به السالم عليه آدم از هللا پيامبران همه هستند؛ يکسان همگی آنها(. "۲۸۵:البقره

کنيم. هيچ جلو گيری  شر از و دهيم انجام خوب مردم برای که است اين گويد می ما به هللا آنچه. هستند

 گردي اديان است. هفرستادهللا عز و جل  که مذهبی است، آسمانی مذهب واقعی دين فرمانده ديگر نمی دهد.

 را (هلالج لجل جالله )هللا ج توسط شده فرستاده پيامبراننياز داريد  فقط. نيستند قبول قابل و هستند دروغين اديان

 .کنيد پيروی

 

 اه دانشگاه تعداد. دندار وجود دانشگاه هزاران. اند شده تبديل تجاهليدوره  به کامال مردم اکنون

. هستند ادبيسو ونيستند  کرده تحصيل افراد از کمی بسيار تعداد. است هزار صدها بلکه ،هزاران نه دنيا در

 وانيد، بخو داريد دوست کتاب هر چه قدر توانيد می شما - که نمی داند. اگر هللا را نمی شناسيد نادان يعنی

 .هستيد )جاهل( نادان شما - کنيد حفظ را دنيا ها کتاب تمام توانيد می (شما) داريد دوست اگر يا

 

بار  خر يک مثل شما : "کنيد جويی صرفه گويد، می قرآن در که همانطورش، حضورچونکه، جز به 

 بار يک با را خر يک شما اگر که است چيزی همان اين." کنيد می حرکت کردن درک بدون وميبريد 

 اگر از دنيا اين طوری برويد، يعنی جاهل هستيد. بنابرين، .کنيد حفظمعانی بدون و برود، و يا  دسوار کني

 دهنش گرفته نظر درنادان )جاهل(  هنوز ،نه رفت مدرسه به اگر حتی و است سواد بی مؤمن يکحتی اگر 

 .است بد تجاهلياست. جهل يعنی شر، 

 



 

 

 

 

 

 

 

 حقيقت او چون چرا؟. تجاهلي، پدر جهل، يعنی پدر ابوَجهل .است نشده (ستايش) تحسين هرگز

 د،باش نداشته قبول را آنها هللا اگر و نه دهيد اهميتی مردم به نميشناسند، را هللا مردم اگر .نکرد قبول را

 است که از واقعیمان با علم  منظور با علم عطا کند. واقعی علم هللا. است نداده ارزش آنها به هللا چونکه

 .نشود وارد ما قلب به جهل واين علم عطا کند، همه )ما ها(  انشاءهللا به. است هللا از و دهد می اطالعهللا 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ رجب ۲۵


