
 
 
 
 
 
 
 

 خجالت از امان است 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 :فرمود مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

 نِ  إِليَما ْ ا ِمنَ  ء   اْلَحيَا
 

 اين انسان ها می گويند حاضر حال دريعنی ، شرم از ايمان است.  خايهاز ايمان است."  احي  "

وقتی کاری بدی می خواستند انجام بدهند، زيرا  کشيدند می خجالتانسان ها  گذشته در. است بدی چيز

از  اين؛ "ها دیکه می گويند همه ب کنيم می زندگی زمان در ما حاضر حال درشان از بين نرود.  آبرويی

زم ال کند، می چه او که نيست مهم نه وريد. را آبرويی ،نکنيد مزاحم را شخص اين .است انسانی طبيعت

 " می گويند.نيست خوب چيزی شرم شود،نه  شرمنده واست ا

 

، قاخال صاحببه اسالم، به  عالقهیکه هيچ  است شده داده نشان شايستگی يک عنوان بهاکنون 

 آنها چيز بد نشان داده است. يک عنوان، به باشيد خوب انسانینداشته باشيد. نيکی، کار خوب،  معرفتبه 

می دهد،" هللا عز و امر  شر را . "شيطانخواهد می شيطان، آن که کنند می هدايت جهت اين در را ملت

 جل می گويد. 

ك م اْلفَْقرَ  يَِعد ك م   الشَّْيَطان   ر   بِاْلفَْحَشاء َويَأْم 

 

 اين وقتی(. ۲۶۸؛" )سوره بقره:دهد مى تهيدستى و فقر وعده( انفاق، هنگام به) را شما شيطان،"

 ارک اين وقتی .است بد یچيز دهد می امر او که چيزی. گويد می او فقر چيست؟ او قول کنيد، می را کار

 وعده ،فقر وعده من: "گويد می خودش شيطان نه، باشيد؟ تر زنگين ،ترخوب خواهيد می کنيد، می را

 اين امر او است.  ."بدهيد انجام را شر کار اين که خواهم می شما از و دهم بدبختی می

 

 .دارد وجود آميز صلح و راحت حيات يک هستند خوب که کسانی برای هللا نيکی را امر می دهد.

؛ "من اين را و آن را انجام دادم..." اند شده بدبخت و بد انسان ها اکثر اکنوننگذارد.  اهللا ما را بدون حي  

 اوند. نک پخشهللا شرمنده باشد، الزم آن را  جلویيعنی اگر کسی بدی کرد، الزم است انسان می گويند. 

 باشد.  اهم هللا پاداش بهش می دهد. انشاءهللا خداوند اجازه ندهد اين ملت بدون حي   ايمان دارد، همچنين

 



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رب انیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۴۰رفص ۶


