
 
 
 
 

 
  

 

 قرود متعلمة
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

. هذا هو  كل شيء ، كل شيء جميل فيهصلى هللا عليه وسلم . نبينا الكريم  وجاء به عز وجلهللا  األكمل الذي انزله اإلسالم هو الدين
. ارتفعوا كلما كلما ارتقوا و. كلما اتبعوا األوامر ، هو فيه  هالذين يتبعون الناس. الكمال الذي يسعى إليه  آلخرةلو الدنيا هالحال بالنسبة لهذ

. يعتقدون أنهم يفعلون شيئًا جيدًا ، لكنهم  إذا لم يطبقوا هذه األوامر ، فإنهم يندرجون في هذه الدرجة نفسها ، وفي نفس الدرجة ينحدرون
 . أنفسهم ويهينونفي الواقع يؤذون 

 
؟ يصبح  كرامته وشرفه يؤًمن علىأصبح أكثر قبوال. خالف ذلك ، ماذا يحدث للشخص الذي ال كلما كلما زاد ارتباط الشخص بالدين ، 

افعل هذا وفعل  لهم " يقالالذين  "القرود المدربين". يسمون أولئك الذين يخضعون لسيطرة مصممي األزياء  وال شيء غير ذلك امهرج
،  سيكونون مستورينهللا ،  أمر به". حيث أنه ، إذا ارتدى الناس ما  ذلك لهم "سترتدي هذا ، وستفعل يقال.  بحون هكذايص ." ذلك

. ومع ذلك ، عندما تخرج عن األمر ، فإنها تبدأ في  . ال يوجد أي قيود على تطبيقها . هناك أشياء تناسب كل شخص وسيكونون جميلين
ثم ومن .  وتضر نفسك معصيةها هللا هي بالتأكيد لصالحنا ، عندما ال تفعلها ، فأنت ترتكب ب األشياء التي أمر. ألن  إيذائك في هذا الوقت

 . دون سببب. ال شيء يحدث  . هناك أسباب وراء ذلك ، ولم يبق سالم بركة يبقمن أنه لم  يشتكون
 

آخر في  . يقول نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم "علينا إن شاء هللا ، دعونا نتبع أوامر هللا ، ودعونا نبتعد عن األشياء التي حرمها هللا 
.  يستفيدونالناس الذين يرتبطون بدينهم س . ! هذه هي تلك األوقات هللا ناحفظ سيأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ".،  الزمان

يهديهم ! . هللا  . دعهم ال يفكرون أبًدا في أنهم يستفيدون . األشخاص البعيدين عن الدين هم دائًما في حالة ضياع في كل جانب سيفوزون
 . من هللا التوفيقو . والذكاء الوعيالناس  يرزقهللا 

 
 الفاتحة .
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