
 
 
 
 
 
 
 

 دنبال رضایت هللا باشید 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

ْحٰمنِ  ٱّلٰلِ  بِْسمِ أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم.  ِحيمِ  ٱلرَّ  .ٱلرَّ

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

ْحٰمنِ  ٱّلٰلِ  ِبْسمِ أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم.  ِحيمِ  ٱلرَّ  .ٱلرَّ

 أجر وأعظم خيرا هو هللا عند تجدوه خير من ألنفسكم تقدموا وما

 به هللا نزد فرستيد مىپيش  از براى خود نيك كارهاى از را آنچه) بدانيد"هللا عز و جل می گويد، 

خوبی برای خودتان نگر داشته باشيد، آن را بھتر "هر چه " يافت خواهيد پاداش بزرگترين و وجه بھترين

 (.۲۰:مزمل سورهبا هللا و بيشتر "در پاداش پيدا می کنيد" )

 

. انجام بدهد است اين دنيا در که حالی در آخرت برای همه کار ها را بايد مسلمان فرد مؤمن، فرد

 لبايد به دنبا دنيوی، هایموضو  در حتی بنابراين. است را به دست می آورد سود که است جايی اين

ا به رپيدا کنيم. نياز داريم همه  را رضايت هللا برويم و آن را ها ادامه بدهيم. نياز داريم هر چه خوبی است

 سائلم يا و خانواده، مسائلباشد،  دنيوی امور، آيا برای سيد خودشان باشد، آيا برای خطر هللا انجام بدهيم

 .را پيروی کنيم آن و کنيم پيدا هللا را داريم رضايت نياز. باشد کودکان

 

کنند اگر آن خوب و آيا آن بد است. اين  نگاهمردم امروز روی يک سود می پرند بدون اينکه 

می کند، می گويد که  ممنوعشان  خودخواهیبخاطر که مردم دور از اسالم می آموزن. اسالم مردم را از 

 من منافعمردم فکر می کنند، "هر جای که . نگاه نمی کند خوب چيز عنواناسالم بد است، و آن را به 

 باشد می روم."

 

ايد مردم ب .می کند دور يا نزديک هللا به را آنھا آن چيز آيا که کنند فکر و دباش مراقب بايد مردم

 اآنھ ،است خوب که رسد می نفس شان نظر به که است چيزی اگر حتیهمه را به خاطر هللا انجام بدهند. 

آنھا نياز دارند بگويند، "اگر وجود دارد، آن را  .دارد وجود کار آن در هللا رضايت آيا اگر کنند توجه باد

انجام می دهيم. اگر نه، آن را انجام نمی دهيم." هنگامی که اين مورد است، هللا هنوز بھتان پاداش می دهد 

داريم نفس خود مان  نياز. باشيم مراقب بايدو اعمال های خوب برای هر کار که انجام می دهيد مينويسد. 

 .)تمرين( بدهيم آموزش را
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آن را  مردم و." بشويد آزاد و خريداين را ب: "می کنند تبليغ در همه جا ها آنھا حاضر حال در

 موارد زا برخی در حد از بيش آنھا .می گويند ارتقاء اينبه . باشيم موضوعپيروی می کند. بايد مراقب اين 

 کي بده، تميز محصول يک. است خوبی چيز آن معنا يک بهشکر به هللا اين از بين رفت.  اما ندرفت ها

 می گزارش اين. يمندار نياز ديگری چيز هيچ. خواهم می شما از ديگری چيز من و ،پاک انجام بده کار

 ارهک. من را فريب ندهيد! اين را بھم ندهيد برادر." به شما می دهم« اين با آ من ،اين را بخريد اگر: "گويد

 .خواهيم می شما از ديگری چيز هيچ. باشد راضیها  شمابا  خداوند که باشد. بده من به را )خودت( تميز

 

 کارهای است کافی. است افتد یب اتفاق خوب چيزهایبرای براينکه  واقعی مسئله. است اين مسأله

با خاست هللا مردم چيزی ديگر نه . بشوند انجام صداقت با و رحمت و برکت با . که آنشود انجام خوب

مواجه شويم. که  آخرت در خوب کهبه طوری  دانايی خوب يکزندگی خوبی داريم در  انشاءهللا. دخواه

 تان  دبيامرزهللا 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ رجب ۱۹


