
 
 
 
 
 
 
 

دنیاب می افزایش (یچندتای) هچندگان در گناه و پاداش :دو هر  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

ميفرمايد:  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر. می شوند افزايش (یچندتاي) هچندگانهم پاداش و هم گناه در 

بدهند، او نيز پاداش مييابد و اعمال های خوب به دست  انجام را آن مردم و دهد انجام خوبی کار کس هر"

 اگر نفر ۱۰۰ پاداش ؛۱۰ اگر ۱۰ باشند؛ نفر دو اگر دو نفر؛ يک پاداش باشد، نفر يک اگرميآورد." 

 نفر يک اگر. کند نمی کم نيز ها افراد اين های پاداش از. دنباش نفر ۱۰۰۰ اگر نفر ۱۰۰۰ پاداش ؛۱۰۰

 باشد، نفر ميليون صد اگر. عطا می کند را پاداش همانبه او  خداوند دهد، نشان را راه نفر ميليون يکبه 

.دهد میرا  پاداش همان دوبارههللا عز و جل   

 

اين نيز همين طوری است با افرادی که راه بد را نشان می دهد. اگر فرد کسی را گمراه کند، او 

با توجه به ذهن خودش و مردم  آيدبيرون می را از نيکی محروم کند، و يا به او راه رست را نشان ندهد؛ 

آنچه که هللا قبول نمی د با گفتند که خوب است کسی را گمراه می کنکنند؛  دا می کند که پيروی )او(صرا 

 روی بر نفر دو آن گناهان ،دگمراه کن را نفر دو او اگر. دهد می بهش رافرد  آن گناهان خداوندکند، سپس 

 و مجازات. است يکسان آن دوباره نفر، ۱۰۰۰ اگر. شيوه همان دوباره - نفر ۱۰۰. می مانند او گردن

 ،را منحرف کند نفر ميليون ۱۰۰ او اگر. کند می گمراه را آنها که است کسی آن گردن بر هااين گناهان

 )کار بد( را کار اين که گويد می آنها به يا دهدب نشان را شرارت آنهارا برای شان ممنوع کند، به  نيکی

.ميبرد رنج)به همان شيوه(  را مجازات همان او سپس د،ندهب انجام  

 

 )انجام می دهد( را گناهاين  که کسی برای مجازات يک عنوان به گناه يک معمول، طور به

چونکه او . آورد می دست به خوب عمل ده دهد، می انجام خوب کار يک که فردی و شود، می مرتکب

 کس هر." شد پيوسته ديگران گناهان به او: "گويند می آنها. ندارد ای بهانه مردم را منحرف می کند، هيچ

 مخالفت به را کسی ندارد حق کس هيچ. است خلق کرده انسان عنوان به را همه( هلالج لجهللا جل جالله ) ،باشد که

او نياز دارد آن راه را ترک کند و در دست کسانی که در راه حق هستند بگذارد. می  .کند دعوت به هللا

آن را به دست بياوريد.  مجازات بنابراينشويد و نفس خود را پيروی کنيد،  فگويد که می خواهيد معرو

 که خدا آنچه می کنيد با مخالف داريد کنيد، می مخالفت هللا با داريد زيراگری وجود ندارد، هيچ راهی دي

 نخواهند رنجرا  مجازاتنبود، اگر اين افراد در راه تان نمی رفتند، آنها اين  توبه خطر  اگر. گويد می

رنج می بريد، هر کسی به شما باشيد.  مجازاتزيرا باعث هستيد که آنها در راه )تو( بيايند، شما اين . برد

  که ندارد وجود حکمی امارا دوست دارند،"  منهر کسی در نزد هللا برابر است. شما می گويد، "همه 



 

 

 

 

 

 

 

 مخالف خدا با اگر نه، اگر .دارد دوست را تو هللا هستيد، خدا عاشق اگر. دارد دوست را شما هللا بگويد

.ندارد ارزششما را پيروی کند، هيچ  دنيا تمام اگر حتی يد،کن  

 

 

 باهوش که گويند می آنها. کنند استفاده ذهنشان از بايد و باشند مراقب بايد افراد اين بنابراين،

 به خداوند که گوييم می دوباره .کنند فکر بايد آنها. نيست راه دارند، قرار آن در که مسيری اما هستند،

 که داند می او کند، فکر کسی اگربه مردم عطا کرده است براينکه خوب فکر کنند.  هوش و عقل مردم

 ترين ارزش با ها، شما از"، گويد می شکوهمند و متعال خداوند. ندارد ارزش هيچکس و برابرند همه

منحرف  را ما خداوند. کنيم فکر اين درباره بايد که است دليل همين به." ترسد می هللا از که است کسانی

  کند. تباشد که از پيروی کردن اين آدم های بد، ما را محافظنکند. 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

فجر أكبابا، درگاه ،۹۱۴۳ محرم ۵  


