
 
 
 
 
 
 
 

 فکر بی مردم

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 سال  انشاءهللا. شود می تمام امشب در سال اين. هللا تقويم در است، ما تقويم در سال آخر امروز

( مبارک) پربرکت را آن هللا که. است هجری جديد سال امشب. شود می شروع شب فردا از بعد ما جديد

 .کند

 

 در و شکل بهترين در را انسان ما." "تقويم أحسن في اإلنسان خلقنا لقد: "گويد می ّجل و ّعز هللا

 ترين کامل در آفريدش هللا که داند می فرد يک اگر. ّجل و ّعز هللا گويد می" آفريديم، نظام ترين کامل

 را اين که مردم آخرعاقبت اما. شود می خيری به شخص آن آخرعاقبت کيفيت، باالترين در و شکل،

 حال در ما گويند می رخی. است بد کنند، نمی تشخيص را هللا و دهند، می قرار شريک هللا با دانند، نمی

 .شوند می تبديل ميمون به آنها حال هر به. اند آمده ميمون از حاضر

 

 و عظمت ايمان بی افرادهای اين اما کرده، خلق شکل ترين زيبا در را انسان( جالله جل) هللا

 ايمان هللا به که کسانی آخرعاقبت. است راه بدترين در آنها زندگی آخرعاقبت و نميدانند، را هللا توانايی

 آخرت در پاداش آنها و شوند، نمی دنيا دار خوار آنها. مياورند دست به پاداش آنها. است خيری به دارند

 .آورند دست به

 

 که گويد می شما چونکه. کرده خلق چه داند می هللا. کرد خلق خودش را انسان( جالله جل) هللا

 يک که زمانی ميخندن مردم اوقات گاهی. کند می ميمون يک از بدتر را شما هللا ايد، آمده ميمون از

 اخالق بد هميشه کند نمی تشخيص را هللا و ندارند اعتقاد هللا به که کسی اما کنند، می تماشای ميمون

 .است بد آخرعاقبتش و است گمراهی در شخص اين. است

 

 شما به ميشناسی، را هللا شما اگر. باشند نه اينطوری که دهد می هشدار مردم به( جالله جل) هللا

 در سود و بزرگ پاداش يک شما و شويد، می زندگی در قدردانی قابل گذرند، می احترام خوب  مردم

 از روز چند احساس برای را خود آخرت آنها که. کند راهنمايی را مردم هللا که. مياوريد دست به آخرت

 .نکنند خراب دنيا اين

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اعتقاد او به که کسی و است هوشمندانه است معتقد هللا به که کسی. کند می فکر باهوش فرد

 هللا به که کسی. نيست مهم. باشند ممتاز استاد يک اما استاد يک نه توانند، می آنها. است فکر بی ندارد

 .است آنها همه از ای خالصه اين. است احمقانه فرد يک ندارد اعتقاد

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ ُمَحّرم ۲


