
 
 
 
 
 
 
 

 یدشیننخیانتکار نه با مردم  

 

 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

 

 

است، يک موضوع است که حضرت پيامبر  بزرگ يک موضوع دوباره وجود دارد، يک فضيلت

 ستايش کرد. يک مسلمان بايد سعی کند مراقب کار های مسلمانان باشد.  (ص)

 

 شيم؟ امی دهد که با کی ب فرمانهللا 

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

 

ِدقِينَ  َ َوُكونُو۟ا َمَع ٱلصََّّٰ َٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا ٱتَّقُو۟ا ٱَّللَّ  يََّٰ

 

(. ۱۱۹: التوبة" )سوره (صادق) راستگويانای آنان که ايمان آورديد بترسيد از هللا و باشيد با "

" او می گويد. کسانی که اين دستور نمی گويند باشيد دروغکه  یبا آنهاي ;باشيدان باوفا دارو  ;"از هللا بترسيد

يچ بدی انجام نمی ه، دپيروی می کنند، در آرامش می مانند. هنگامی که از هللا ميترسي يحت ها راصها و ن

بودن.  ،هستند صادق و گويند نمی دروغ که هستند، وفادار که افرادیمت است، با ع. اين هم يک نددهي

 قضاوت کنند،توهين می ، زمان بهتان آسیب میرسد، نمی دانید کدام هستيد خیانتکارافرادی هنگامی که با 

قضاوت خودش قرار داده  دفعه شما را هم در راه، ميبينيد که او يک ناگهانمی کنند، نه آگاه هستيد. و 

کنيم با کی داريم رابطه دوستی  توجه دائمابرای همين دليل است که بايد راحتی شما را قرار داده.  ان ،است

. اگر آن فرد خوب هستمی کنيم، با کی در اطراف مان  صحبتکنيم با کی داريم  توجهمی کنيم. بايد 

به طوری که او را  به او، تو هميشه آنجا بايد باشی برای نصيحت دادنوابسته نکن.  را تنيست خود

تمام را  شخص اين با دوستی سپکنيد. اگر او ادامه می دهد در دار بد، در دروغ زندگی کردن،  اصالح

 .انشاءهللارد اسپس آرامتر می شويد. که هللا همه ما را در ميان کسانی که وفادار هستند بگذ و کنيد،

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ ذيقعده ۵
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