
 المجنون

 والسالم الصالة . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم رسولنا على

 فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا

 .الجمعٌة 

 .مثالً  شكل فً ، صورة أحسن فً اإلنسان خلقنا لقدلقد خلقنا اإلنسان فً أحسن تقوٌم ".  " عز وجل ٌقول هللا

 نهاٌة ولكن. ستكون جٌدة  الشخص هذا نهاٌة ، الصفات وأعلى شكلأحسن  فً هخلق هللا أن الشخص علم إذا

اصلنا من  أن ٌقولون الناس بعض.  سٌئة ون باهلل ،عترفٌ الو ، اهللب ٌشركونالذٌن  ، ذلك ٌعرفون ال الذٌن

 . حال أي على القرود مثل واصبحا. القرود 

 ، وقدرته هللا عظمة ٌعرفون ال ٌنالمؤمن غٌر الناس هؤالء ولكن ، شكلأجمل  فً عز وجل اإلنسان هللا خلق

 فً لن ٌتم تحقٌرهم. سٌنالون ثواب ذلك .  جٌدة باهلل ٌؤمنون الذٌن أولئك نهاٌة.  طرٌقة أحقرب حٌاتهم وٌنهون

 . اآلخرة فً وسٌنالون الثواب ،الدنٌا 

 أسوأ هللاسٌجعلكم  ، القرود من أتٌتم مانك ونتقول مانك وبما. خلق  ماب علمأ هللا.  بنفسه اإلنسان خلق جل وعال هللا

 هو اهللب عترفٌ وال باهلل ٌؤمن ال الذي الشخص ولكن ، قرد مشاهدة عند أحٌانا ٌضحكون الناس.  قردال من

  . سٌئة ونهاٌته الخسران فً الشخص هذا. حقٌر  دائما

 لدٌكو الحٌاة، فً وستُقدر ،جٌدا  حترمست ، هللا تعرف كنت إذا. ذلك مثل واٌكون ال أن الناس ٌحذرعز وجل  هللا

 . أٌام بضعةل بالدنٌا اإلحساس أجل من آخرتهم وادمرٌ الأن  نرجو.  الناس ٌهدي هللا.  اآلخرة فً عظٌم ثواب

 ، كونٌ أن ٌمكن. المجنون هو ٌؤمن ال الذي والشخص ذكً هو باهلل ٌؤمن الذي الشخص.  ٌفكر ذكًال الشخص

 كل ملخص هو هذا.  أحمق شخص هو باهلل ٌؤمن ال الذي الشخص.  ٌهم ال.  ا  متمٌز أستاذا ولكن أستاذ لٌس

  ومن هللا التوفٌق . . شًء

 الفاتحة .
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