
 
 
 
 
 
 
 

 دعا و لعنت 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

 ر.محمد ناظم الحقاني، دستو شيخشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

است مکن  حقشکنيد، کسی که لعنت می  ر حالی کهد .خوب نيست، دعا خوب است کردن لعنت

فرمود: "اگر سزاوار  لعنت نيست به خود  مان)ملسو هيلع هللا ىلص( پيامبر  حضرتاست به آن انسان اصابت کند. نه، 

. کنندبرای کار خير استفاده  ميتوانند انسانها، مسلمانان. است بزرگسالح شخص برميگردد." دعا يک 

 ."خانواده يا فرزند خود را لعنت نکنيد: "مان  فرمود)ملسو هيلع هللا ىلص(  حضرت پيامبر

 

به ظالم ميرسد، به مظلومان را نميرسد. اگر از روی حسادت و کينه اگر حق ديگران باشد، 

لعنت بکنيد، در آن وقت به خودشان برميگردد. اما ميتوانيد کافر را لعنت کنيد چونکه همونطوری که 

گفتيم کافر به ما ضرر ميرسند، می خواهد به ما ها ضرر برساند، کسی که می خواهد به ما ها ضرر 

با هم از هللا بخواهيم که "آنها را پريشان کند! چونکه امت اسالم را مورد لعنتتش کنيد.  ميتوانيم برساند

، نفرت و بخاطر اينکه آنها با شيطان حمله قرار می دهند، تنها هدف آنها از بين بردن اسالم از روی کينه

کنند،" اما مسلمان الزم است مسلمان را لعنت نکند،  پريشانبرابر شدند، ميتوانند بگويند، "هللا آنها را 

اگر لعنت کند به حق باشد برای او هيچ ضرری ندارد، اگر به حق نباشد، آن لعنت به  گفتيمکه  همانطور

 اصابت می کند.خود او 

 

در آگاهی . ر آگاهی انجام بدهندهللا به انسانها عقل و فکر عطا کند، آنها کار و عبادت خود را د

، احسان عطا هللا همه ما را هدايت کند، سالمت عطا کند، انسان سالمت ميرسد. نجات می يابد انسانيک 

 کند. 

 

 من هللا التوفيق.و 

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ االولجمادی ۱۶


