
 
 
 
 
 
 
 

 دوست بد 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

از حسد او گفت:  .بودشيطان  حسد از اولين .آمده استشيطان ، از استشيطان از  رشک، حسد

از راه رست منحرف می کنم!" چرا؟! چونکه از آدم عليه سالم حسد کرد. "ذريت آدم عليه سالم  ذريت"

 او را به جهنم ميبرم،" گفت.

 

چرا او . ببرد خودش ديگران را برابر اهدبنابراين گناهکار می داند که گناه کرده است و می خو

! بيايندمن به جهنم می روم، بگذار آنها با من  چونکه: "او می گويد .حسادت به دليلاين کار را می کند؟ 

دوست "اين . و او تالش می کند تا اين کار را انجام دهد" !به جهنم می روند هر کسبروم؟  تکچرا بايد 

اکثر ، و در نتيجه ميبرندبد  راه بهرا  انسانها، نشان می دهد شر را بديک دوست . ناميده می شود" بد

پيش  حتی ها اين بد. ددر پريشانی ظاهر می شويک دوست واقعی در زمان  زمان دوستان خوب نيستند.

در وسط راه ترک می کنند. آنها شما را . کنند می شما فراربيايد، آنها از  وجوده بشما  مشکالتاز اينکه 

  .، شما را پرتاب می کنند و فرار می کنندبرندصخره می شما را به طرف 

 

الزم است دقت کنيم. از هر طور، از هر هستند. شيطان ، برابر با شيطان هستند لشکر اينها

 الزم استشما می آيند، هر لباسی ميپوشند. بنابرين الزم دقت کنيد با کی دوست می شويد.  بيرونطرف 

چگونه ، "و از خودتان بپرسيد، يک الف می کند وعدهحرکت بد، يک که يک  یارزيابی کنيد دوست

ست، تمام است، اگر خوب نيست الزم است دور بگيريد. اگر خوب ا نظرانسی است؟" الزم است در 

 باقی بمانيد. 

 

 از شيطان هزار باريک دوست بد بدتر از شيطان است، در حقيقت  ميگويند. محافظت کند هللا

کند، دوست های  محافظت. حر طور شرارت نشان می دهد، هر طور شرارت می سازد. هللا بدتر است

 بد را از ما ها دور کند، انشاءهللا انسان های بد را از ما ها دور کند. 

 

 .و من هللا التوفيق

 .الفاتحه

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰االول جمادی ۲۳

 


