
 
 
 
 
 
 
 

 ضرر ھای یک دوست بد 
	

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،
 .أعوذ با هللا من الشیطان الرجیم. بسم هللا الرحمن الرحیم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سید األولین واآلخرین،
 هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا،مدد یا رسول 

 .شیخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، دستور
 .طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة

 
 

 خداوند متعال و شکوھمند در قرآن می گوید: 

 َضَالٍل بَِعیدٍ قَاَل قَِرینُھُ َربَّنَا َما أَْطَغْیتُھُ َولَِكن َكاَن فِي 
پروردگارا! من او را بھ طغیان و نداشتم، لکن و خود در  «"و ھمنشینش (از شیطان) می گوید: 

 را او من ما، پروردگار«  :گوید می] شیطان[ او ھمراه) "٢٧ق: سوره" (» گمراھی دور و درازی بود!
هللا جل جاللھ  قیامت، ھنگامی کھدر جھنم یا در روز  "» .بود شدید خطا دراما او خودش  نکردم، فریب

از فرار می کنند. یکی  آن یکی دیگرافرادی کھ در این دنیا دوست بودند از ) مردم را زنده می کند، �(
کھ این  دستور ندادماو را بھ نکردم. من  راھنمایدیگر شکایت خواھد کرد: "من این وحشی را  آن یکی

هللا عز و جل می گوید: "ھر دو بدتر از آن . جنگیدن می کنند بھ شروع  اونجا آنھا ".بدھدکار را انجام 
 ".می کنند ستمرا  شانمردم خود .من کسی را ستم نمی کنم .آنھا را در جھنم پرتاب کنیدیکی دیگر ھستید. 

 
دارد نبدتر از یک دوست بد وجود  ترسید، دوست بد است. چیزیبچیزی کھ باید بیشتر در این دنیا 

وقتی اتفاق می افتد ھیچ دوستی باقی نمی و  انجام می دھنداست. آنھا چیزھای بدی  شیطان این خودزیرا 
تان را از بین می برند. در  و ھم آخرت تان ) ھم این دنیاشما را(می شوند. آنھا  )شما(ماند و آنھا دشمن 

 این زمان ھا (اکنون) حتی بدتر است.
 

نمی ترسد، از مردم خجالت نمی کشد  هللاکھ از  است کسی آندوست بد چھ کسی است؟ دوست بد 
. اگر کار کنید می این را درست کھ شوید مطمئن دور از آنھا بمانید! .انجام می دھدو ھمھ انواع شرارت 

می آسیب بیشتری  )بھ شما(مفید نیستند و  )برای شما(از آنھا دور شوید اگر آنھا می کند، کار می کند. 
بیشتر خراب  )شما را( . آنھا) درست کننداصالحخودشان را (. ھرگز انتظار نداشتھ باشید کھ آنھا رسانند

  دنبال یک دوست ھای خوب دیگر بروید. می کنند. بزرگترین شیاطین زمان این دوستان بد ھستند. باید
 

دوستان ، ھای خودشان دارند چشمجلوی آنچھ در  باشند از در حال حاضر مردم باید مراقب
. آنھا ھنوز زندگی را درک نکرده اند و بھ ھمھ اعتماد دارند. بھ ھستند سختتر، زیرا آنھا شانفرزندان خود

 ویژه ھنگامی کھ آنھا دوست ھستند، آنھا می توانند بھ دلیل این مرد با تمام خانواده و یا دوستان خود مخالفت 



 
 
 
 
 
 
 

یب می رسانند در این دنیا قبل از اینکھ بھ آخرت بروند. بھ آن شان آساین امر بھ خودبا  کنند. با این حال،
فرار پیدا نمی کنید. او  )شما(کنار  دیگر دراو  کھ یک زمانی پیدا می کنیددوستی و برادری می نامید، اما 

دوستان بسیاری از مردم بھ دلیل باز می گذارد و (شما را) از بین می برد.  معرض در )را شمامی کند، (
 کند.اصالح  را خداوندا ماانشاءهللا  .در زندان ھستند. باشد کھ خداوند ما را امن نگھ دارد نشا
 

 .و من هللا التوفیق
 الفاتحھ

 
 
 حضرت شیخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،١۴٣٨ لشّوا ١٨


