
 
 
 
 
 
 
 

  از کسانی کھ در راه بد ھستند حسادت نکن 
	

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،
 .أعوذ با هللا من الشیطان الرجیم. بسم هللا الرحمن الرحیم

 واآلخرین،الصالة والسالم على رسولنا محمد سید األولین 
 مدد یا رسول هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا،

 .شیخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، دستور
 .طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة

 
 

 دنیا تمام ،ی (نیکو کاری) انجام بدھیدخوبھا  شما ھمھ اگر: "گوید می شکوھمند و متعال خداوند
 شما جھان تمام اگر ید،وشب گناه مرتکب شما ھمھ اگر. نمی رسد )نفعسودی ( ھیچ منبھ  جھان، کل و

 کھ است چیزی ھمان این. رساند نمی آسیب کمی حتی من بھ این ندارد، ھم آسیبی ھیچ، دوشب گناه مرتکب
 .است خودشان برای میدھند انجام مردم آنچھ آسیب و سود. گوید می هللا عز و جل

 
 اجازه. داد انجام را آن یکی این: "گوید می و بیند می را دیگری نفر یک است، اینجا تابستان وقتی

مرتکب گناه بشوند  گروه یک عنوان بھ" آنھا فکر می کنند اگر .بدھم انجام شیوه ھمان بھ را آن من دھید
 یچیزھا و شد خواھد گرفتھ نادیده حساب شانیا چونکھ ھمھ گروه مان بزرگ است، هللا آنھا را نمی بیند، 

 انجام جداگانھ طور بھ را فرد ھر حساب هللا عز و جل نھ،.  دنرو می بین از دادیم انجام ما کھ ای احمقانھ
 شده مرتکب کھ گناھی قصد سوء از قطعا. ھستیم تریلیون یک یا میلیارد یک ما آیا نیست مھم. داد خواھد
اِحِمینَ ) "�هللا جل جاللھ ( حال، این با. برید می رنج آن مجازات از و برید می رنج اید است،  "أَْرَحُم الرَّ
 گناھان هللا عز و جل. می شوید نجات کنید، توبھ اگر. دارد می نگھ باز را توبھ درب و است، مھربان او
 .بخشدمی  را

 
 چیزی چنین. کنند می مخالفت هللا با تابستان ھر و دھند می انجام چیزجور  ھمھ نفر ھا میلیون

ھیچی ما را نمی بیند و با آن بیرون می رویم." آن را دوباره می . ندارد وجود" افتد نمی اتفاقی ھیچ مثل "
نابود کرده  را ھا چیز ھمھ واند  کرده حملھ آنجا و اینجا بھ نفر ھزار صدھا ،]ونزوئال؟[ بینیم: مردم جای

 نمی ،بخواھند آنھا اگر حتی. نیست ممکن این را بخواھند، آنھا ھمھ اگر حتی حال این با. اند سوزانده و اند
 .ندارد وجود انقدر جا دیگر جایی در یا و زندان در زیرا دارند، نگھ زندان در را آنھا ھمھ توانستند

 
، ]قضا و قدر، [تعیین کننده" (المقتدر) و "توانا" (القادرهللا عز و جل این طوری نیست. هللا "

. زیرا دنیا و جھان کار می کنند باشد احتیاط در نمیتواند چیز ھیچ .است آگاه ذره ھر از) است و فراتر
 چنین. کنند فراموش راهللا  متعال و عظمت نباید مردم بنابراین،(زنده ھستند) با ساعت هللا عز و جل. 

 وجود مثل "این کار را انجام داد. من ھم میتوانم این کار انجام بدھم و ھیچ چیزی اتفاق نمی افتاد" چیزی
 .ندارد

 



 
 

 
 
 
 
 

 نگاه با را خوب و بد دو ھر توانند می آنھا. بزنند گول دنیا این در را یکدیگر توانند می فقط مردم
حسادت داشتھ باشیم  یا از کسانی کھ  شرارتاز  نباید کھ است دلیل ھمین بھ. بدھند انجام یکدیگر بھ کردن

. کند کمکرا  ما خداوند . داریم می گوییم، "باشید خوب مردم بادر راه بد ھستند. آنھا را پیروی نکنید. 
 و می شوند افزایش است تابستان وقتی) ھا شیطان( نشیطانا زیرا کند، اصالح را آنھا خداوند کھ باشد

 .دارد نگھ امن را ما هللا کھ باشد شوند، می مرتکب گناھان بیشتری
 

 .و من هللا التوفیق
 الفاتحھ

 
 
 حضرت شیخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،١۴٣٨ لشّوا ١۶


