
 
 
 
 
 
 
 

 است شده انجام آنچه برای عوض در

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

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

 

ةٍ َخْيًرا ا يََره  ٧﴿ يََره   فََمن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ ةٍ َشرًّ  ﴾ َوَمن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ
 

 می را آن( پاراش) باشد داده انجام نيک کار ای ذره اندازۀ به کس هر پس( )۸ ـ٧: زلزال سوره)

 بدهند انجام خوبی که کسانی(. بيند می را آن( کيفر) باشد، کرده بد کار ای ذره اندازه به کس هر و. بيند

 ً . خودتان برای شود می جوبی همچنين هم اين. بينند می را جوبی آنها که معنی اين به بينند، می را آن قطعا

 اندازه به اگر حتی دادن انجام بدی و شون، می گناه مرتکب که معنی به دهند، می انجام شر که کسانی و

ً  هللا بشد، اتم يک  .دهد می خواهد را آن پاسخ قطعا

 

 هست خوبی آن با همراه کند می جوبی دنيا در که کسی. افتد می اتفاق آخرت در و دنيا در آن

 در جوبی زندگی يک آنها و شود، می آخرت در خوبی يک از بيشتر اين. نباشد سالم يا غنی او اگر حتی

 .است شده ساخته را خود آخرت و اند آورده دست به را هللا رضايت آنها. دارند دنيا اين هم

 

 شر مجازات آنها. آخرت در نه و دنيا در نه خورد، نمی هيچی بدرد دهد، می انجام شر که کسی

" شدم راحت و دادم انجام زشت کار من" که اين مثل چيز هيچ بنابراين. برند می رنج طرف دو هر در

 بهره چيزی هيچ از آنها. است دنيا اين در درون در آتش و است آخرت در آتش آنها برای شر. ندارد جود

 قطعه يک انسان اين است، قدرتمند و ثروتمند موفق، رسد می نظر به او اگر حتی که يعنی. نيستند مند

 .ندارد راحتی

 

 می پيدا بيشتری آرامش و شد خواهد خوشحال آنها بيشتر کنند بدی بيشتر هرچه کنند می فکر آنها

 بيشتر شما هرچه. آيد می شر با شر و آيد، می خوب با تنها خوب. کنند پيدا توانيد نمی را او آنها اما کنند،

 کنيد، نگاه را خوبی. شود می ناراحت بيشتر به تبديل و کنيد می افزايش بار خود به بيشتر بدهيد، انجام شر

  شما کرد، خواهد پيدا را آخرت در خوب شما زمان آن در. کنيد زندگی خوبی با و دهيد انجام را جوبی



 

 

 

 

 

 

 

 

 است اين ما نفس. کند کمک خوب انجام امر در ما نفس( جالله جل) هللا که. انشاءهللا کنيد می پيدا ا ر خوبی

 .نکنيم دنبال را آن ما دهيد اجازه. است شر بر تکيه با بيشتر که

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳٧ األولى جمادى ٧


