
 
 
 
 
 
 
 

 را نشان ندهید نگناهان تا 

 

 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

 

 

گران ، هللا نگذارد احترام دي( نکندترين درجه وابسته به پايينسرافکنده، )ذليل هللا هيچ کسی را 

 نهمي به .است سختی چيز (خجالت) شرمساریرا نبرد.  (ما)او ابرو  وشويم(،  تحقيربدهيم ) را از دست

 يبع. او دمی پوشان کند( می پوشش که کسی)آن کس که  الستار صفاتهللا عز و جل با  که است دليل

 هنگامی: فرمايد می شکوهمند و متعال خداوند. کند می پوشش را مردم ی ضعفها نقطه)کمبود( ها را و 

هللا . دهنشان ن را اين و کن پوشش را خود ،"فاستتروا" کنيد، می اشتباه شويد، می گناه مرتکب (شما) که

 . "فهمد نمی اين مورد در کس هيچ و بخشمی  را اين

 

رزندان ف حال، اين با باشد داشته وجود تواند نمی باشد؟ اين از تر کننده خوشحال چيزی توانم می آيا

 اصطالحيک  همچنين آنها. که او انجام داد احمقانه چيزهای تعريف می کند مردم بهآدم بيرون می آيد و 

: گويد یم (شما به) هللا. گويند می آنها" داند، می که هللا آنچه کنم، پنهان بندگان از بايد چرا: "دارند اشتباه

 شرمندهبراينکه خجالت نرود )نشويد، ( ترين درجه پايينوابسته به )سرافکنده براينکه کن،  پنهان را اين"

اين نداند." )شما( بيرون می آيد و اين را نشان می دهيد.  مورد در کس هيچ. مببخش را تو من ونشويد(، 

مردم اين زمان اين کار را بيشتر انجام می دهند. يک حکمت در اين وجود دارد ]در پناه کردن[، زيرا 

 مه من": و بگويند ،بدهند انجام شيوه همان به را اين خواهند می نيز ديگرانوقتی کاری انجام می دهيد، 

 ودتانخ مثل گناهکاران تعداد (شمامی کنيد. ) تدعو اشتباه اين به گناه، اين به را ديگران( شما) ".همينطور

داری از  داديد انجام که آنچه با را آنها شما و هستيد، گناهان افزايش حال در (شما). دهيد می افزايش را

 .است کننده نگران گناه يک که است دليل همين به. بين می بريد
 

بالمعاصي فاستتروا.إذا ابتليتم   

گناه کردن چيزی خوب نيست. يک مشکل است. برويد."  پناه دنبال"اگر شما مرتکب گناه شديد، 

 مشکل يناپوشش کنيد براينکه هللا اين عيب را )از شما( در بياورد.  را اين ،شديد درگير مشکل اين در اگر

 همه اين به که می کنم اصرار و دهم می انجام را کار اين من نه،" گوييد می شما اگر شود می بزرگتر

 ناهانگ هرگز مردم سپس .است بد چيز يک اين .نيست خوبی چيز مشکل .است مشکليک ." بگويم مردم

 "افتد؟ می اتفاق دارند من برای چيزهايی چنين چرا کردم؟ کار چه: "پرسند می و بينند نمی را خود

 



 

 

 

 

 

 

 

 براين،بنا. می کنيد تحملداريد  را مشکلی چنين (شما) بنابراين و داريد، گناه و عيب (شما) اقطع

 پرسند،مي (شما به) ميشويد، مرتکب دنيا اين در اشتباهی وقتی. است زيبا گويد می که هللا عز و جل آنچه

 هنوز آنها کنيد، پنهان را آن (شما) اگر حتی. کنند می مجازات را شما آنها و "کردی؟ کار چه. اينجا بيا"

 آن! نگوييد: "گويد می شکوهمند و متعال خداوند حال، اين با. کنند می محکوم مجازات اين با را شما هم

 ".می بخشم را شما من و کنيد پوشش را

 

اهات اشتبکار ها و  کثافتبه آنها  و دهد می فريب را مردم شيطان گفتيم، که همانطور حال، اين با

 هللا. می شوند جهنم و عذاب سزاوار و ميرسانند آسيب خودشانشان را نشان می دهد. اين طوری آنها به 

انشاءهللا، هللا . داريم کمبود و عيب گناهان،ها(  ما) همه کند. پوشش را ما همه هللا د.کن محافظت (ما از)

 پوشش کند.  الستار صفات با (را ماعز و جل )

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ ذيقعده ۳


