
 
 
 
 
 
 
 

 دنبال خوبی و زیبایی باشید 

 

 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

 

 

 دونب و دارد گناه انسانی. کنند تفسير بد چيز يک عنوان به را حادثه هر الزم نيست انسان ها 

قت می کند، آن و عذاب زندگی کردند، پيدا ها گسل جا هر در. ببينيم را قصدش الزم است او گناه به توجه

 اين يکی اين: "گويد می و کند می شکايت انسان ها از پيوسته طور به انسانی. شود نمی پيدا صلح آسايش،

 ..." داد انجام آن يکی آن را داد، انجام را

 

. ستا اينگونه من نفس: "گويد می خود به کند، پيدا خود در را ها گسل اين انسانی اگر واقع، در 

 او اگر نه، اما. می شود تر راحت او آن وقت" است، اشتباه که دانم می من کنم، می فکر من دارم اشتباه

 ودخ او به و می شود ناراحتی او سپس "هستند، من برابر در همه آنها. نيستند خوب انسان ها اين: "بگويد

 اطاعت خود نفس از. است در عذاب او کند، پيروی خود نفس از انسانی که زمانی تا. رساند می ضرر را

 وسوسه هستند، علت دو هر که وسوسه از نفس و از شيطان می آيد. هنگامی. ندهيد گوش آن به و نکنيد

 .است رنجی و درد در مداوم طور به - باشد راحت و صلح توانست نمی کسی
 

 سلگ دنبال به اما نيستند، خوبی دنبال به انسان ها چونکه است، انسان ها برای نصيحت يک اين

 زا کنيد، هر کس بسياری نگاه آور شرم اشتباهات و چيزی به اگر. هستند ديگران خجالت برای چيزی و

 کسانی. نندپيدا می ک کسانی که به دنبال خوبی هستند، خوبیباشيد.  خوبی دنبال به بايد شما. دارد چيزها اين

 هستند خوبی دنبال که کسانی از را ما همه خداوند انشاءهللا. باقی ميمانند ناراحت هستند، گسل دنبال به که

انسان  از بسياری. است شيخ ها راه اولياء و خوبی خوب ها قرار بدهد. دنبال در ميان را ما قرار بدهد، و

 او عادت اما بودند، غريب و عجيب بسيار انسان های اوقات ها می آمدند شيخ بزرگ مان را ببينند، گاهی

 .کند آنها را تحمل و سمت خوب نگاه کند دنبال به داشت
 

 داشت، وجود جاده در يک جسد کردند، نگاه آنها روز يک. کرد سفر حواريون خود با( ع) عيسی

 بوی که بود مرده سگ يک عيسی )ع( زود ديد که. کردند فرار آن بدی می داد. حواريون ازبوی آن 

 دندانهای و داد حواريون نشان به را آن و کرد باز را دهانش و شد نزديک آن به او. داشت بدی بسيار

 يک ه آنهاب( ع) عيسی حضرت يعنی که ،"هستند زيبا چقدر: "گفتند آنها سپس. داد نشان آنها به را سفيدش

 .داد نشان نبودند، زيبا خيلی که چيزهايی ميان در زيبای
 



 

 

 

 

 

 

 

 چيزهای د،ب چيزهای ميان در حتی باشيد، دنبال زيبايی باشيد. زيباييش نيز در هر چيز دنبال شما

 که نگامیه نگاه کنيد. را آن زيبايی. باشيد خوشحال آن با و کنيد پيدا را آن باشيد، زيبايی زشت، دنبال

 را ها ايیزيب همه هللا. کرد خواهيد مشاهده را زشتی فقط نه، اگر. بينيد نمی را زشتی بينيد، می را زيبايی

 انشاءهللا بدی را نبينيم.. ببينيم را زيبايی ما عطا کند به و بدهد ما به

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹شعبان  ۱۲


