
 
 
 
 
 
 
 

 خوب را به عنوان خوب و بد را به عنوان بد، نگاه کنید 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 األولين واآلخرين،الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 اين را خواهش کرده:  (ص)حضرت پيامبر مان 

 

ًّ اَللَُّهمَّ اَِرنَا الَحقَّ  َواْرُزْقنَا اِتَّبَاَعهُ َواَِرناَ اْلبَاِطَل بَاِطالً َحقا

 اْجتِنَابَهَواْرُزْقنَا 
 

بده آن را پيروی کنيم. و باطل را به  هبهمان نشان بده، و اجاز حقيقت عنوان به را حقيقتيا هللا! 

 عنوان باطل نشان بده، و اجازه بده از آن دور بشويم. 

 

، چونکه دهدب نشان است به ما حقيقت خواهش می کند به هللا که آنچه (ص)حضرت پيامبر مان  

شان( خواهش می کند،  غرورمردم در مورد چيزهای بد می گويند که حقيقت است؛ آنها هر چه نفس )

انجام می دهند. يعنی که اين افراد ها کار های بد را انجام می دهند به عنوان زندگی عادی، بدون توبه 

 دهد،ب نشان بد عنوان به است بد آنچه ما به خداوند: "گويد می( ص) مان پيامبر حضرت ين،بنابرا کردن.

 نيم."بما دور آن از بدهد اجازه و ،تنفر داشته باشيم آن به دبده اجازهو 

 

بد را  .است مردم برای يک نصيحت هم دعا اين. است( ص) مان پيامبر حضرت از زيبا دعا اين

 عنوان به را بد و بد عنوان به را خوب مردم، برعکس است؛ حاضر حال دربه عنوان خوب نگاه نکنيد. 

و آنچه خوب ، که اين را روشن تر نگاه کنيم؛ کند کمک را ماهللا )جل جالله(  که باشدنگاه می کنند.  خوب

ما را به سمت خوب ببرد، اجازه بدهد دارد؛  نگه دور بد از را ما خداونداست و آنچه بد است را ببينيم. 

 عاشق خوبی بشويم، که خوبی را انجام بدهيم، که کارهای خوب انجام بدهيم.

 

محبوب هللا و مردم می شوند.  هستند، موفق اين در که افرادیکسانی که اين را انجام می دهند، 

است. زمانی که افرادی ضرر به انند که شر هنگامی که افرادی شر را بی دانا انجام می دهد، ديران می د

می شوند و او عشق آنها را به دست نمی آورد. و که ديگران دوست  رديگران ميرساند، مردم از او متنف  

 کنيم.  احساسنمی دهد، اين را  هاجاز شيطان امانيست.  مکه بخواهي نداشته باشند، چيزی

 



 

 

 

 

 

 

 

بدون متوجه شدن. که خداوند مردم را از اين مردم کار های بد انجام می دهند بدون فهميدن، 

و بد را به عنوان  کنيم نگاه خوب را به عنوان خوبمحافظت کند، که او ما را هم، انشاءهللا، محافظت کند. 

 م به طوری که از اون دور بشويم و خوب را انجام بدهيم، انشاءهللا.بد نگاه کني

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 محمد محمت عادلحضرت شيخ 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ محرم ۶


