
 
 
 
 
 
 
 

 احمق )بی معرفت، جاهل( و نادان آدمواقعی و  نعالما

 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 األولين واآلخرين،الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

 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

 

 

 بايد دانش. دارند دوست را (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر و( هلالج لجهللا جل جالله ) که است چيزی علم

 پيامبران وارث عالمان". هستند اسرار بنی انبياء مثل[ من آمت] عالمان" ،گويد می او .باشد هللا برای

 یها الم از که هستند کسانی ديگری و هستند، حق راه در آنها از يکی: دندار وجود عالمان نوع دو. هستند

 .کنند می استفاده دنيا، برای هوس های خودشان اين برای خود

 

. رسانندب مردم به را هللا دستوراتو  کلمه تا ،کنند می تالش هللا برای و کنند می کار واقعی عالمان

 ،است فرموده (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر. است طوری رسيده اين تاکنون (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر زمان از

 حضرت زيباي سخنان ".می آيد من از بعد كه آن پس كنم، مي زندگي آن در من كه است ، آنقرن بهترين"

 ننشا اين. كنند مي زندگي اين زمان در كه مردمي اينجاست، مردم براي نصيحت خيلی (ملسو هيلع هللا ىلص) مان پيامبر

 .کنند زندگی بايد مردم چگونه دهد می

 

 (ملسو هيلع هللا ىلص) مان پيامبرحضرت  زمان در( سحابه) اصحاب که حالی در. ندارند دوست عالمان را ،اکنون

 دريافت آنها از دانش بعدی قرن در که هستند کسانی. بود عالم ها اصحاب از کدام هرزندگی کردند و 

آوردند از طريق  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر و اسالم دانش های که. بود شيوه همان در بدی قرن در. کردند

.. . است شده تبديل مد يک به - آيند می بيرون آنها حاضر حال در)وسيله( آن حضرت ها بهمان ميرسند. 

  .افتد می اتفاق چيزی وقتی ميمونمنظورمان با مد يعنی که تقليد می کنند مثل يک 

 

 که است همانطور ،شکر به هللا ما، دين. هستند وابسته جهنم به که هستند کسانی آنها: سوء اليم

 امامان و( فقهی مدارس)رساند و بيان کرده بود. اولين عالمان، امامان مذهب  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 .کردند می زندگی زمان آن در که (اعتقاد مدارس) تاعتقادا

  

 که انیکس. بگيرند نظر در آن يکی ها را نيست نيازی هيچ. بگيريد نظر در را آنهااختيار بدهيد / 

لعنت : "گويد می( ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبربدنام هستند.  ديگران. هستندقبل احترام  کنند، می پيروی آنها از

مردم لعنت شده  به نيست خوب. لعنت شده اند مردم آنها". هستند آنها روی بر مؤمن و پيامبر، ،های هللا

 نزديک بشويم. اين لعنت نيز )به شما( می آيد.



 

 

 

 

 

 

 

 در. يدباش داشته باور ميشنويد که را چيز هر نيست الزم. باشيم داشته توجه موضوع اين به بايد

 يزيونتلو که به هنگام ندهيد گوش آنها به. ميروند تلويزيون به مردم: "گويد می( ق) شيخموالنا  حقيقت،

" به هر حال آنها آشکار هستند. شکر به هللا، .سردرگم )گيج( نکن آنها ماله با را خود مغز هرگز. ميروند

 وقتی. دهد می انجام کاری چه و است کسی چه کسی که است )روش( واضح. اند شده بيدار نيز مسلمانان

 مورد نيز را آنها بنابراين ،را از بين براده آنهاهللا آبرو . گيريدب ناديده را آنها ،ميشنويد را نامشان آنها

 .ندهيد قرار توجه

 

انشاءهللا او )به ما( عطا کند که به آها . باشيم واقعی ( عطا کند که با عالمانما)به  خداوند انشاءهللا

ارزش بدهيم و که از طريق آنها روشن شويم. او می گويد، که حتی هنگامی که نام آنها را می گويد )حتی 

  رساند. می (ما بر) را بخشش و رحمت( هلالج لج(، هللا جل جالله )شد ذکر آنها نام وقتی

 

 عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة

 يم.ينام آنها را بگو که وقتی)ما ها( بيايند وی بر ر صالحين ( هاینعمتانشاءهللا برکت )

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ ربع اول ۲۲


