
 

 

    

 المرء یجد الخیر في العقل
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

ذلك؟" من  تفعل"كیف  یفكرون". في وقت الحق إذا جاء القدر سلب من ذوي العقول عقولھم  " صلى هللا علیھ وسلم نبینا الكریمیقول 
 " الكریم صلى هللا علیھ وسلم نبینا. ھنا یقول ونھا فعلیلون أشیاء ال یریدون أو عادة ال . الناس یفع حین آلخر، مثل ھذا یحدث للناس

 ".ما یریده  یحدثعقل الشخص حتى هللا یسلب 

. مھما  ا:ب. الذكي ھو الذي یعترف  العقلب. الناس یجدون الخیر یسلب أشیاء جیدة عندما  ونفعلیلذلك العقل ھو شيء مھم ألن الناس ال 
ع أوامر هللا اتبا عدم. جنون . ألن إنكار هللا ھو أكبر  ، والناس الذین ینكرون هللا لیس لدیھم عقلین في عیون الناس الدنیوی اءذكیأ واكان

 . ھذه األمور في اآلخرة ستُسأل عن.  اآلخرةه الدنیا ھي ، ألن نھایة ھذ أیضا جنونھو 

. إذا ین جید ونعتبری. أولئك الذین یعارضون هللا ال  العار في، ولكن هللا دائما یضعھم ھم أذكیاء الكثیر من الناس الذین یدعون أن ھناك
. وھذا  أمام هللا ینجید ان نكون. المھم ھو  أو ال في نظر الناس ا، لیس من المھم ما إذا كنت تعتبر جید في نظر هللا اكنت ال تعتبر جید

 لفتاوىا یصدرون.  ، ھناك الكثیر من الناس الذین یتظاھرون بأنھم علماء اآلن.  أوامر هللا والھروب من محظوراتھ بتأدیةممكن 
 . والغباء الجنون. أنھا تجذب الناس إلى  ، لذلك تبدو جیدة على مرأى من الناس بأحكام حسب الطریقة التي یریدھا الناس ونخرجیو

 مقاماتھممھما كانت ال یھم الناس.  نظرفي  متدنیابدو یھذا یجعل الشخص  . باستمرارتھ فقد سمعی ھالشخص وجعل إھانةتحاول  النفسألن 
 .ظھر ذلك . یخشون أن یخجلوا إذا ا سر فعل ما تریده نفسھمھذا السبب یریدون ل. ین غیر مقبول نفسھمالناس الذین یتبعون ،  عالیة

 خیر من عبادةساعة تفكر .  والذكاء الوعي ناالمستمر ھو هللا یعطینا ؤ، دعا . لذلك ال یحرم الناس من محیطات الذكاءهللا ، هللا  حفظنا
في نظر الناس أیضا إن سنكون محترمین ، و هللا نظرفي  محترمین نرجو أن نكون.  الذكاء ا. هللا ال یحرم أي شخص منا من ھذ سنة مئة

 ومن هللا التوفیق . 	. شاء هللا

	الفاتحة .
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