
 
 
 
 
 
 
 

 ی بدها عادتشوید از  خالص 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 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

 

 

نيستند، بلکه به آداب و رسوم و عادت مردم تبديل که به دنيا آمديم چيزهايی هستند که از زمان 

ويم. خالص بشو عادت های بد  و از آداب و رسوم داريم نگهی را که خوب تمرين )تربيت( کنيم. بايد شده اند

انجام بدهيم. نيز خوب است که عادت های که اسالم را پيروی می کنند انجام مهم است که دستورات اسالم 

 ، اسالمبودنهستند و چون اکثر آنها با اسالم مطابقت  نرسوم، آداب و رسوم اجداد مابرخی آداب و بدهيم. 

در  و صدها سال دتبديل شدنيک جامعه زيبا  بهشدند و با اسالم زندگی کردند.  ، وارد اسالمقبول کردنرا 

از بيرون از بين ببرند، بنابراين آنها سعی  را زيبا اين راه. آنها ديدند که نمی توانند راه هللا باقی ماندند

 يروزپرا بيدار کنند و با آن  نفسکردند از داخل آن را از بين ببرند. آنها سعی کردند شخصيت های انسانی 

 .شدند

 

، بی شرمی و هر چيز ديگر: آنها به مردم گفتند: )بی ادبی( نظمی، تقلب، دروغ، کالهبرداری

بيشتر دوست دارند آنها را انجام بدهند هنگامی رای مردم آسان تر است. مردم "اين طبيعت شماست." البته ب

مگس دنبال کثافت می رود، نفس به همين طور دنبال حرام همانطور که يک  ( هستند.ممنوعکه حرام )

طوری شد و اين طوری دولت بزرگ مان را نابود همين  جماعتشد، تمام  راحتوقتی که راه می رود. 

 کردن و از بين بردن. 

 

از بين آن را  می کنندسعی دارند اسالم وجود دارد، آنها  چونکهو اکنون، همانطور که گفتيم، 

ند بدانند و بهتر می توان هستند بيدارتربا اين حال، مردم نسبت به گذشته  .محافظت کندرا آن . خداوند ببرند

يت( نفس را تمرين )ترببد است. بنابراين، همانطور که گفتيم، مهم است که  چيز است و چه چه چيزی خوب

نه دروغ گفتن و صادق بشويم.  خالصو از عادت های به  را انجام بدهيم خوب های آداب و رسوم، کنيم

 .هستند بد های عادات سر دربودن 

 

ه همان موضوع باز اگر و  شنویاز يک اتفاق می باشيم در موضو حقيقت را گفتند.  مقرببايد 

 حقآنها  همه. حق داردبا اين حال، يکی از آنها حق با آنها است.  همه فکر خواهند کرد که ده نفر بپرسيد،

 رسد به نذر ب بايد مراقب باشيم. حتی اگر است که. به همين دليل در حق باشند( )همه نمی توانند ندارندرا 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 می ضرر به خودتانکه بود می رساند، اين طوری نيست. ممکن  ضررکه حق را گفتند بهمان 

حتی اگر آن بد است، . خواهد بود تانبرای خداوند به نفع ، اما هنگامی که حقيقت را می گويد، رساند

 .خداوند آن را تغيير می دهد. او آن را به خوبی تغيير می دهد

 

ين را انجام ا انشاءهللانياز داريم و صادق بودن يک فضيلت بزرگ است.  را گفتند بنابراين حقيقت

نها آ . افتاد میاتفاق آن  انشاءهللا کاندک اندخداوند آن را آسان کند. سخت است، آسان نيست، اما بدهيم. 

 انشاءهللاعادت ها نيز بيرون می روند.  انشاءهللاد اما عادت ها نمی روند،" اما گی می رومی گويند، "زند

 اين عادت های بد از ما ها بيرون بروند.

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ لشّوا ۱۷


