
 
 
 
 
 
 
 

 انجام بدهید کارهای خوب 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيمهللا عز و جل می گويد: 

 

 لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ َواْفعَلُوا اْلَخْيَر 

خير تان  تآخر باگر می خواهيد  "و به کار ببنديد خوبی را شايد رستگار شويد." (۷۷:حج سوره)

 اين غير باشد. در خوب تواند می اين، فقط تان، مثل تآخر بباشد، کارهای خوبی انجام بدهيد، به خوبی. 

 صورت، هيچ چيزی نمی توانيد به دست بياوريد با کارهای بد انجام دادند. 

 

 نمی آوريد، دست به چيزی هيچ شما و باشد، شما دست در تواند می دنيا کل داريد، دوست اگر

" است، دنيا مرد ترين ثروتمند مرد اين": است شما دنيا در دست تمام کنيم [فرض. ]خوبی انجام ندهيد اگر

هيچ چيز به نفع او نمی رسد اگر او هيچ چيزی به آخرت ارسال  اين تمام می شود. و گويند میاين را  آنها

دست نه آورد از چيز های  از استفاده هيچ شود می ،بنابراين نکند، اگر او هيچ کاری خوبی انجام ندهد.

 دنيا می کرد. در بازديد و نوشيد، می ،ديخورد می اوکه 

 

می  بردهاند افراد اين تنها است، )خير( خوبشان  تانجام می دهند، آخر ب یخوب که کسانی تنها

کسانی که هللا بهشان ثروت عطا کرده است، کسانی که پول دارند و يا . دانند نمی را اين مردم اکثر. شود

 به من دانش طريق از را اين من"مثل قارون،  زمان فکر می کنند ثروت با توجه به خودشان است. ربيشت

او خوب )به نفع(  .است شدن غرق هنوز او و کرد فرو زمين دررا  قارون او گفت. هللا "،مآورد دست

 شدند. خراب حد از بيش بودن او اطراف در که کسانی وخودش نه بود، 

 

 وجود خوب از مختلفی انواع. را انجام بدهيد خوبی و خوب اعمال خوب،کارهای  بايد بنابراين،

 هم خيابان کردن تميز و کثيف چيزهای بردن بين از است؛ یخوبنه کردند،  پرتاب خيابان در زباله. دارد

آنچه که مهم است، است که  .دارد وجود یخوب بسيارینصيحت کردند هم خوب است.  است؛ خوب يک

 .انشاءهللا جمعه اين خاطر بهکند.  موفق خوب ،انشاءهللا ،انجام در را ما خداوند که باشدآنها را انجام بدهيم. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ ذيقعده ۲۸


