
 
 
 
 
 
 
 
 

 شوید نه دوست هللا دشمنان با

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 :گويد می ّجل و ّعز هللا

 

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

 

ُكْم أَْوِليَاء ي َوَعدُوَّ تُْلقُوَن إِلَْيِهم  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَتَِّخذُوا َعدُّوِ

 بِاْلَمَودَّةِ 
 

 كه[ طورى به] برمگيريد دوستى به را خودتان دشمن و من دشمن ايدآورده ايمان كه كسانى اى"

 آنچه." "نگيريد دشمنام با دوستی: "گويد می  هللا(. ۱:الممتحنة ۶۰ سوره." )كنيد دوستى اظهار آنها با

 .است همه از عالم ّجل و ّعز هللا." داناترم نموديد آشكار

 

 شما هللا. است هللا تدستورا اين. باشيد داشته دوست هللا خاطر  به را ديگر هم. باشيد هللا دوستان با

: نگويند. رساند می آسيب ما به چيزی چه و چيست ما نفع به چيز بهترين که داند می او. کرده خلق را

 با آنها که زمانی مياورند دست به آرامش مردم. است داده نشان هللا آنچه هر کنيد پيروی!" دانم می من"

 کنيد صحبت و ببينی ميتوانی. ميايد کجا از ضربه دانند نمی آنها صورت، اين غير در. هستند هللا دوستان

 راه دادن نشان برای رسانند، نمی آسيب شما به آنها که زمانی تا هستند راست راه در که  هللا بندگان با

 اگر. هستند هللا دشمن که کسانی بکنید نصیحت هی توانید می .نشويد هستند هللا دشمنان که کسانی دوست. راست

  .نشوید نزدیک آنها به کنند، نمی قبول آنها
 

 َوَلَ تَْرَكنُواْ إِلَى الَِّذيَن َظلَُمواْ فَتََمسَُّكُم النَّارُ 

 
 ۱۱ سوره."  )رسدمی شما به[ دوزخ] آتش كه نشويد متمايل اند كرده ستم كه كسانى به و"

  به هم آتش  که نشويد نزديک آنها به. هستند ظالم  هستند، دشمن که افرادی هستند، ظالم آنها(. "۱۱۳:هود



 

 

 

 

 

 

 

 که درند وجود مردم مختلف انواع. دارند وجود آخرت دوزخ آتش از ديگر های آتش بسياری ."برسد شما

 آنها به .اند ايستاده آنها که جايی هستند سوختن حال در افراد اين. سوزند می دارند آنها: نيستند آرامش در

 و. آتش يعنی نار. نور سمت به بدويد بلکه نار، سمت به ندويد. سوزيد می هم شما چونکه نشويد نزديک

 آنها به نزديک. دارند دوست هللا خاطر به که کسانی با است، هللا محبوب بندگان در نور. است نور نور،

  .باشيم آنها مثل و بشويم

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ ممحرّ  ۱۵


