
 
 
 
 
 
 
 

 احمق شخص 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 .دارد اعتقاد (هلالج لجهللا جل جالله ) به که است کسی هوشمند شخص است؟ هوشمند شخص کسی چه

 رک و کور احمق، آنها. هستند باهوش هر چقدر بخواهند که کنند ادعا توانند می ندارند اعتقاد که کسانی

 می که است مردم برای مد اين حاضر حال در. دارد وجود او که کند می ثابت چيز همه چون. هستند

 شتربي مردم اينکه برای گويند می اين را آنها." ندارم اعتقاد طوری آن و دارم اعتقاد طوریاين من: "گويند

 یم آنها به و کنند نمی استفاده مردم احترام آوردن دست به برای خود زمغ از آنها. بگذارند احترام آنها به

با  اشندب که بخواهند هتحصيل کرد رهمان قد توانند می آنها. تسليم می شوند شيطان به ،می شوند متسلي

 حصيلت هرگز که کسی. نيستند سودمند آنها از کدام هيچدکترا، اما و يا  دانشکده استادان، یاستادانقدر 

. تاس آنها از بهتر بار ميليون صد ،بار هزار داند می را آيه دو تنها و داند می را کلمه دو تنها است، نکرده

 آخر و ندندار سودی هيچ ،قبول نمی کنند را هللا و هستند رمتکب   که کسانی خير است. شان عاقبت آخر چون

  .است بد آنها عاقبت

 

 نمسلماکه  کرده اعالم دنيا کل. است ترين تاريک کفر که است زمان اينزيرا آخر زمان است، 

 انپاي به را اين داريم قصد ما: "گويند می آنها. است انداخته راه بهآنها  هعليدشمن است و جنگ بر بودن 

 در کنند، می معرفی مردم به مسلمانان عنوان به را خود که دارند را خود مردان همچنين آنها." برسانيم

  کنند می سعی که هستند افرادی آنها. ندارند بودن مسلمان با ارتباطی هيچ که هستند افرادی آنها که حالی

 هللا (تمحافظ) حمايت تحت اسالم. برسانند آسيب آن به توانند نمی اما ،برسانند آسيب بودن مسلمان به

  .رسد نمی چيز هيچ به آنها های تالش تمام. می خورند شکست و برند می بين ازآنها  همه انشاءهللا .است

 

 .وجود ندارد اين از مهمتر چيز هيچ. است چيز مهمترين ايمانعطا کند.  واقعی نايماهللا به ما ها 

 واهدخ کافی. داشت نخواهيد ارزشی هيچ ،نداشته باشيد ايمان که زمانی تا ،بود شما مال دنيا کل اگر حتی

 پايانه ب اين. نامند می زوال آن به بنابراين نيست، ماندگار دنيا اين. نداشتيد ايمان جز چيزی شما اگر بود

 آن برای که کسانی. است ابدی زندگی واقعی زندگی. ماند نخواهد باقی آن از چيز هيچ و يافت خواهد

 دنز چشمک با. هستند احمق آنها گفتيم، که همانطور صورت، اين غير در. هستند برندگان دارند آمادگی

 نظر در هوشمندانه دهند، می از دست را خودزندگی  و می دهند ارزش به آن که افرادی آيا. کند می تغيير

  .هستند احمق آنها شوند؟ب گرفته

 



 

 

 

 

 

 

 

 سال ۶۰ از بهتر تفکر ساعت يک گويد میعطا کند. تفکر هللا به همه ما ها فکر های خوب و 

 دستور هللا که آنچه کنيم اطاعت ما بنابراين ،شويم تبديلان ش باهوشاز  انشاءهللا بنابراين،. است عبادت

 رد.ندا دوست او که کسانی نداريم دوست و دارد، دوست او که کسانی می شويم از عاشق انشاءهللا ،می دهد

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رب انیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹اآلخرجمادی  ۱۹


