
 
 
 
 
 
 
 

 بدبختی اتفاق می افتد به کسانی که بدی را می خواهند 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 األولين واآلخرين،الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 السَّي ُِئ إَِلَّ بِأَْهِلهِ َوََل يَِحيُق اْلَمْكُر 

 گي مى را صاحبانش دامان تنھا نيرنگھا اين اما; : "فرمايد می ،استشکوهمند  و متعال خداوند

برنمی  خود مردم جز به شيطانی (ساخت و پاخت، سگالش) توطئه که حالی در(. "۴۳:فاطر سوره) ";رد

اهند بد اتفاق می افتاد به کسانی که بدی را می خو. اتفاق می افتد کند می فکر بد که کسی به تنھا بد." گردد

کافر فکر های  دنيا تمام و کنيم می زندگی ی آخر زمانروزها در حاضر ر حالد (ما)دنبال بدی هستند(. )

: گويد می، هللا عز و جل واقع در ،بود خواهند صلح در که کنند می فکر آنھابد برای دنيا اسالمی می کنند. 

  ."هستند یبد دنبال به که کسانی فتاد بهاتفاق می ا بد"

 

 ششور پرچم آنھا. دهند انجام دارند دوست که را کاری هر توانند می که کنند فکر آنھا ندهيد اجازه

 به نياد که زمانی ازمی کنيم.  زندگی شديد ترين کافردر داريم  ما. اند کرده باز را (هلالج لجهللا جل جالله ) عليه

 نبوده زمانھا اين اندازه به هرگز ظلم. است شده ديدهدر آخر زمان ن کافر و فساد ،انقدر فتنه آمد، وجود

 دهند انجام خواهند می که را کاری هر توانند می که کنند می فکر آنھا. دارند مشخصی زمان آنھا اما. است

 تحت همه کنند می فکر آنھا. ندارند اعتقاد هللا به حال هر به آنھا. آورند نمی ياد به هرگز را هللا اراده و

 نشان مردم به کوچکترين در را چيز همه هللا نه،. کنند می حکومت ار دنی اين و هستند خودشان فرمان

کوچک )شما(  چيزی با بخواهم که زمان هر توانم می من. دهيد انجام کاری هيچ توانيد نمی شما: "دهد می

 بدهم." تشکسرا 

 

 ویر به ها شرارت اين همه. است بد آنھا برای و بود خواهد اسالم نفع به پايان انشاءهللا بنابراين

 هللا ظرن در چيز همه. رسيد خواهد آنھا به بيشتر کنند، فکربد  آنھا بيشتر هرچه انشاءهللا .برميگردد آنھا

. انشاءهللا، خداوند با کسانی که ايمان دارند آيد می حساب به برای آنچه که بخواهد هللا برای نيز اين و ،است

 .قبول شويم را امتحان اين (ما) و بدهد واقعی ايمان (ما به) خداوند است. انشاءهللا

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ َرَجب ۲۹


