
 
 
 
 
 
 
 

 می دهد خوب انرژی هجامعبه  (سالمت) خوبی 

 

 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

 

 

 يثحد يک نيز گذشته روز (ما) .هستند زيبا آنها همه. دارد زيبا های پيام (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

مهم  ."( نگاه نکنيدکوچک)به انواع( کم ) را خوب: "کنيم ذکر مردم نفع برای را آن بگذاريد. خوانديم را

 می انجام را آن که کسی برای را خوب کارهای و دهد می پاداش را آن هم نيست چه قدر کم باشد، هللا

 . "نويسد می دهد،

 

 تسلمانم برادربه  لبخند حتی، نيز پاداش می دهد. خوبی کوچکترينحتی برای  (هلالج لجهللا جل جالله )

 کارهای( است و باعث است مردم شاميد بخ) اميدوار کننده (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر .دارد پاداش نيز

( بدی )شر( را ممنوع می کند ی نمی خواهد آن را انجام ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبررا انجام بدهند.  خوب

 يدمف ما همه برای و يابد می افزايش مردم بين دراست که خوبی )خير( و زيبايی  آن پشت حکمتدهيم. 

 خوبی خير، کوچکترين. دارد وجود (، نيت پاک، مهربانینيکی، پاک نهادی) خوبی سود در. بود خواهد

 .است جامعه اين برای

 

 شما اگر". خوب انرژی يک: "نامند می اصطالح را آن آنها حاضر حال در گويند؟ می چه آنها

 آن، و اطراف ، جمع می شودجمع بدی کوچکترين. خورندمی  صدمه نيز مردم ،)شر انجام بدهيد( بدی

 واهندخ نمی آنها. )توجه بدهند( کنند گوش ميشنوند اکنون که خبرهايی به نميخواهند مردم. شود می بدتر

 اباعص و پاين بيافتد مردم روحيه شود می باعث اين. است )بدی( شر از پر جا همه در .ببينند را چيزی

تبديل به سود می شود.  مردم برای اين. است برعکس اين خير، مورد در. شود می (رمام فج) شليک آنها

  .خداست حکمت نيز اين. ميبينند را خوب چيزی که وقتی دارند دوست مردم

 

، شيطان و. دهد می را آن پاداش و ماست نفع به ،خوب کارهای انجام که گويد می ما به هللا

. شويد می تر غمگين شود، می بدتر چه هر. دستور می دهد شرارت و دهد می نشان را شرارت برعکس،

ی که )ما ها( با خوب با ما ها رفتار کند. مهربانی هللا با که باشد. بود خواهيدمنحرف  و است فايده بی اين

 .بکشيم نفس و بخوابيم . انشاءهللا بتوانيم با خوبیباشيم)خير( 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ لربع او ۲۶


