
 
 
 
 
 
 
 

 دنیا با فساد خراب می شود 

 

 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 الرحيم

 َظَهَر اْلفََسادُ فِي اْلبَر ِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْيِدي النَّاِس 
 

 " )سورهاست شده آشكار اند داده انجام مردم كه كارھايى بخاطر دريا و خشكى در "فساد،

 دست به مردم دستان اينکه خاطر به است شده ظاھر دريايی و سرزمين سراسر در فساد"(. ۴۱الروم:

 شده نبود دنيا و است فساد از پر در اين دنيا جا ھمه: "گويد می شکوھمند و متعال خداوند" .اند آورده

ديگر ھيچی باقی نمانده  .است رفته بين از مردم ستم و ظلم و شرارت خاطر به؟ است شده نبود ".است

 يامتق روز. کند می هللا عليه شورش و استبداد با حکومت چيز ھمهاست. دنيا نابود شده است اکنون، زيرا 

 .است نزديک او انشاءهللا. کند حل را آن تواند می سالم عليه مهدی تنها و است نزديک

 

 ام آيا ،انجام می دھند بد دنيا دارند کار ھای در ھمه که دليل اين به فقط کنيم؟ کار چه بايد حاال

: رمايدميف( ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر .کنيم کار خوب دھيد اجازه برعکس، نه، دھيم؟ انجام نيز را کار اين بايد

 پاداش ،دھد می انجام خوب عمل يک و کند می زنده را من ھای سنت از يکی که کسی ،آخر زمان در"

 اين کار را ھمه" نگو، است، شر از پر جا ھمه در که ھنگامی بنابراين،." کند می دريافت شهيد ۱۰۰

ودت جلو نفس را خ. کنيد کنترل را خود نفس. "نيز اين کار را انجام دھيم بايد ما بنابراين ،می دھند انجام

 را بگير.

 

 انجام را کار اين "؟انجام ندھم را کار اين بايد چرا. دھند می انجام جا ھمه در را کار اين آنها"

که ار  گويد می (شما به) او ،ندھيد انجام را کار اين که گويد می شما به (هلالج لجهللا جل جالله ) زيرا ندھيد،

 شر از خوب. افتد نمی اتفاق ديگری چيز ھيچ و ميبينند بد کنند می بد که کسانی. را انجام ندھيد بد ھای

 خواھند می که اندازه ھمان به توانند می آنها .آيد می بيرون بودن خوب از تنها زيبايی و خوب. نمی آيد

نمی اتفاق  خواھدمی  اوچيزی که  داشت، نخواھد سود آنها برای. ندارد سودی ھيچ شر اما دھند، انجام

  .ديد خواھنددر آخرت آن را می دھند. آنها سود ان را نه در اين دنيا، نه  ھزينهافتد و 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ھمه می توانند  .کنند نگاه حق ھا را و کنند محافظت ديگران حق ھای )نياز دارند( بايد افراد اين

ال خوشحخودشان  مسهبا کنند اگر مردم حق ھا را نگاه کنند و  یسازگارکنند و با خوبی  یسازگارآسان 

 می ضنق را ديگران حق و" بکنم بيشتر دارم قصد من" گويد می که شخصی حال، اين با. )راضی( باشند

 مسير در سود. ندارد وجود آن در سود ھيچ. ندارد ای فايده ھيچ اسالا  اين. دھد می فريب را خود ،کند

 حق ھا ھستند.  مواظب که دھد قرار کسانی ميان در را ما خداوند انشاءهللا .است آخرت برای رست

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 محمد محمت عادلحضرت شيخ 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ شعبان ۱


