
 
 
 
 
 
 
 

 است خجالت از است آور شرم

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 شرمنده!" نيستيد شرمنده شما اگر دهيد انجام خواهيد می آنچه هر" گويد، می ما( ص) پيامبر

 شرمانه با ما منظور. ندارد خجالت شرمانه بی فرد. است اسالم از خجالت و است، خجالت فروتنی از بودن

 .است ضعيف آنها ايمان. کشواد نمی خجالت و دهد می انجام بد چيزی کسانی که است

 

 بدون البته. رفتن و آمدن و مردم، با صحبت و ندارد، وجود عادی کاری انجام در مشکلی هيچ

 عادی، مردم شود، می انجام بد چيزهای چيزهايی، از برخی اگر حال اين با. چيز همه از شرمنده به نياز

 به ترسند می هللا از که افرادی شوند، می شرمنده ترسند می( جالله جل) هللا از که افرادی و مسلمانان،

 شوند، نمی هللا از شرمنده که افرادی حال، اين با. دادن انجام کاری چنين به آنها چگونه که شرمنده فکر

 هر توانند می نيستند مردم از شرمنده که کسی و. ند ترس نمی( ص) پيامبر از که ترسند، نمی هللا از که

 .بدهند انجام کاری

 

 مسلمان که کسانی در تواند می اين. مسلمان يک با شود می جور که است خوب شايستگی شرم

 با. بدهی انجام کاری هر ميتوانی تو: است اين آزادی گويند می آنها. است استثنايی اين. شود ديده نيستند

 .دهند می را او مجازات شوند، می مجازات آنها سپس نيست، آنها نفع به لمس آزادی که زمانی حال، اين

 

  را شما شرم چونکه نداديد انجام شر.  کند دور خود به جازات که مسلمان مردم برای جوب اين

 از دنيا، در نيستند، اينجا در مردم از شرمنده که کسانی اينجا، در مردم از شرمنده که کسانی. داد نجات

 .آخرت در العالمين رب   را آنها کند صدا که هنگامی شوند می ذوب شرم

 

ل و ع ز هللا که است دليل همين به . گويند می" اإليمان من الحياء" چونکه .نميگيرد ما شرم ج 

 شرم وضعيت يک در رويم نمی و دهيم نمی انجام را بد چيزهای انشاءهللا. هستند ايمان از شرم و فروتنی

 .آور

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ األولى جمادى ۱۴


