
 
 
 
 
 
 
 

 خوب ها با همیشه 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

اِدقِينَ   يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اتَّقُواْ هللاَ َوُكونُواْ َمَع الصَّ
 

آورده ايد! از )مخالفت فرمان( هللا  ايمان كه كسانى اى": گويد می شکوهمند و متعال خداوند

براينکه بدی  بترسيداز هللا. از هللا  ترسيدب! مردم ای" .(۱۱۹:توبه سوره" )باشيد صادقان با و، بپرهيزيد

 هستيد، ادقص آنها با که کسانی باان باشيد )صادق"با خوب ها باشيد، با : گويد می. نيست اين فقطنکنيد." 

ه آنها ک کاری هر دادن انجام به می کند شروع شخص باشد، خوب افراد با فردی اگر (. "کنيد رفتار آنها با

 شخودبه  اول وانجام می دهد  را ها شرارت همه شخص است، بد افراد با فرد اگر نه، اگر. انجام می کنند

 .رساند می آسيب

 

 ين،بنابرا." است سود ،هستند صادقان که کسانی با : "گويد می او "الكون مع الصالحين فالح"

انجام  ار کار اين بگويد که می اگر حتی زند، می صدمه )بهتان( آنها شر. بمانيم دور بد افراد از هميشه بايد

 عطرهای که است مغازه يک مثل خوب شخص": فرمود (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر که همانطور. نمی دهيد

 ".ی پيدا می کنيدراحت ،دخرينه  چيزی اگر حتی: دفروش می زيبا

 

. شود می سوخته آتش، در گذشته در آهن، روزها اين عکس بر. است آهنگر يک مثل انديگر و

 اآنج که زمانی تا ندهيد، انجام کاری هيچ اگر حتی. شود می استفاده هدود و دود درگير مواد از بسياری

ها  خوب. باشيد ها خوب با که کنيد تالش بايد هميشه که است دليل همين به بهتان می رسد. بو ايد، ايستاده

هستند  خوب که یآنهاي باانشاهللا با آنها باشيم. انشاهللا هميشه . کنيم پيدا را آنها بايد بنابراين ،ندنيستخيلی 

 باشيم.

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ شعبان ۲۸


