
 
 
 
 
 
 
 

 جویمبه تو پناه می  بد های صفت زا 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 :فرمودمان  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

 

قَاقِ  ِمنَ  بِكَ  أَُعوذُ  إِن ِي اللَُّهمَّ  اَلقِ  َوُسوءِ  ،َوالن ِفَاقِ  ،الش ِ َخأ  األأ
 

 صفت اين تو پناه می جويم." "آه هللا! از جدايی )انحراف از مسير اسالم( و نفاق بدی اخالق به

 را ها عادت اين که انسان های ؛دوست نداردمان  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر ندارد، دوست هللا که هستند هايی

 .هستند بدتر دارند، انسان های را عادت ها اين کهعالمان  .هستند بد دارند،

 

[ عالمان چنين] آنها. رفتگ صورت جدايی سپس و کردند حکومت سال ۷۰۰ برای ها عثمانی

 ودوج عالمان از بسياری حاضر، حال در. بودند منافقان ،بی ادب بد، آنها. شد مسلمانان ميان جدايی باعث

 حرمت و هستندبی ادب  هستند، بد اخالق آنها. اند کرده تسليم اين به را خودشان و هستند بد که دارند

 به نه و( هللا دوستاناولياء ) به نسبت نه و پيامبر به نسبت نه ادب شيوه آنها. را نگه نمی دارند هيچکس

 وسوسه) فتنه باعث ها کننده تقسيم اين .هستند منافق آنها دليل همين به. دارند( ملسو هيلع هللا ىلص) پيامبر اصحابسوی 

 .کنند می برآورده را خود نفس های خواسته و آيند می بيرون آنها. شوند می (اجتماعی های

 

. اند شده لعنت (هلالج لجمان و هللا جل جالله ) (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر توسط وضوح به انسان ها اين

 نوناک ".بريم می پناه هللا سوی به ما کند؛ محافظت آنها از را ما هللا: "ميفرمايد مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

 مد جديدمان را نگه نداشتند يک مد جديد است.  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرحرمت  .اند شده زياد ها قارچ مثل آنها

 اما ،کنند می صحبت و آيند می بيرون آنها، اهل بيت، عالمان، اولياء را نگه نداشتند. صحابهاست حرمت 

 در .دهيم می انجام ما که است بزرگ خطا يک اين" .ندارند آنها است، کم ذهنشان اينکه نه. ندارند عقل

خطا  يک و کنيم می زندگی روز پنج تا سه ما که است جايگاهی دنيا که ميفهميدند آنها ،صورت اين غير

اين انسان ها، از جای که آنها پول به  .کنند می فکر کمی آنهاباشيم."  معروفخودمان است که بخواهيم 

 .هستند شيطان زير دست آنها مطمئنا، آنها در خطا هستند و عقل ندارند. است ناشناختهدست می آورند 

 

نها آ اند، وابسته افراد اين به انسان ها از کمی تعداد تنها که زمانی حتی کند، محافظت را ما هللا

  ربهت راه اين که کنند می فکر خودشان آنها آيا." کرد خواهيم تغيير را همه ما: "کنند می فکر خودشان



 

 

 

 

 

 

 

 چنين از بسياری( ملسو هيلع هللا ىلص) پيامبر زمان در ،پيش خيلی وقت از  اما کنند، می فکر چه آنها دانم نمی من است؟

 آخرت در را خود فرصت انسان ها از بسياری. است شده فراموش اکنون هم آنها نام و است يده شدهد ها

 را آنها دهيد اجازهاست.  قویملت مان  .کند می محافظت دين از( هلالج لجهللا جل جالله ) اما اند، داده دست از

ی شان بر اصل  به ملت. ضرر ميرسانند خودشان به فقط بزنند، حرف دارند دوست که اندازه همان به

 .شد خواهند فراموش نيز اينهاميگردند؛ 

 

 آخرچونکه . روند می جهنم به آنها. آورد نمی ياد به را آنها کس هيچ شده، فراموشهنگامی که 

 برحضرت پيام دليل همين به، ادب و مقام )برو( بد است. مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر به عشق بدون ماعاقبت 

 هللا ".برويم خودمان ()نفس های خواسته دنبال که ندهيم اجازه ،بريم می پناه هللا به ما: "گويد می مان (ملسو هيلع هللا ىلص)

 هم ام باز گرداند. انشاءهللا راست راه به اند، شده گمراه که را کسانی خداوندانشاءهللا . کند  اصالح را ما

 باقی بماند.  ثابتقدم مان  همينطور

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رب انیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹رجب  ۱۶

https://fa.glosbe.com/fa/tr/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD

