
 
 
 
 
 
 
 

 خوبی به بازگشت یا

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

. هستند علی حضرت از کلمات اين. ايد داده انجام فرد يک به که های خوبی نياوريد ياد به

 تشکر از انتظار: گفت اومی داد، می کودکان به نان روزانه و کرد می کمک فقيرها به او که هنگامی

 تشکر حتی او. خواهند می عوض در را چيزی مردم اکثر."خواهيم نمی عوض در چيز هيچ. نداريم شما

 می او. است کافی اين. باشد قبول قابل هللا نزد در را آن دهيد اجازه. دهد می هللا خاطر به و خواهد نمی

 ."ترسيم می قيامت روز از. ترسيم می هللا از" گويد،

 

 و دادن را اين که کنند می يادآوری شما به آنها دهند، می چيزرا کوچکترين ديگران که هنگامی

 پاداش چونکه. دهيم نمی انجام را آن انشاءهللا. را کار اين انجام هرگز. نيست خوب اين. گفتند را آن

 می راستت دست که چه آن" گويند، می مردم گذشته، در. رسيده پايان  به بودی داده انجام که خوبی

 آنها دادن، انجام که های خوبی زمان اين در مردم که حالی در "!شود خبر با بايد نه چپت دست بخشد،

 من" کنند، می صحبت آنها. کردن خوبی که کسی به مياورند ياد به را او هميشه و گويند ديگرانمی به را

 ."اين مثل و دادم انجام اينطوری. دادم انجام را اين

 

 بود، خوب کارت. قرآن در است نوشته  ندين انجام را کار اين که. است اسالمی ادبه ادب، اين

. است رحمت و است،( برکت) نعمت آن ندين، دست از را( فيض) فراوانی اين. نکنيد خراب را آن

 .بشوند باطل هستند، قبول قابل هللا نزد در و دهيد انجام که خوب کارهای آن که دهيد اجازه

 

 که همانطور .گذرد می مهمانان به خدمت در را آن و بزرگ ظرف يک ميکند آشپزی فرد يک

 چه آن .است شيوه همان به مسائل اين بگذريند، آن باالی در کثيف چيزی اگر شود نمی نزديک کس هيچ

 می انجام بار خيلی را کار اين نيستند راه اين در که را افرادی. است مهم بسيار دهيد می انجام داری

 مسائل اين به بيشتری دارند( مرشد) راهنمای يک که افرادی و شدن هدايت کم که افرادی البته،. دهند

 .کنند می دقّت

 

 هللا از چيز همه چون. کسی پشت به نه روبرو به نه کسی، به را چيز اين گفتند نيست خوب

  به. کند اعطا ديگری شخص به را آن تواند می او. بدهيد انجام را خوبی که داده عطا شما به هللا. است

 



 

 

 

 

 

 

 

 امکان اين که کنيد شکر را هللا بايد شما. باشيد داشته انتظار عوض در چيزی هيچ نبايد شما دليل، همين

 .کنيد تشکر هللا به داير نياز شما. داد شما برای را

 

 هيچ. دهد می هللا. باشيد داشته انتظار بياد هللا از پاداش شما دهيد، می انجام خوب کاره شما که هنگامی

 هللا خاطر به که کسی تواند می. بدهيد هللا خاطر به داريد نياز شما. دهد می هللا آنچه بدهد تواند نمی کس

 نمی ها آن" دادم؟ انجام شما برای را خوبی چنين و را کار اين من" بگويد، و برود جلو کند می کار

 روز در دادی انجام که خوبی برای پاداش هللا. است هللا لتف يک هم اين بدهد، بندگانش به هللا که. توانند

 .است بهشت پاداشش که گويد می او. دهد می شما به قيامت

 

 درختان، ميان در باشيد، ميوه درختان ميان در توانيد می شما. نيست سرد و نيست خورشيد نيست، گرما

 در چيزی هيچ داديد، چيز دو يا يکی شما. دهد می پاداش چنين هللا. ميوه از پر زيبا های باغ ميان در

 فکر اينطوری که هنگامی. کردن فکر به داريم نياز اينطوری. دهد می را پاداشش هللا. نپرسيند عوض

 هللا انشاءهللا. خواهيم نمی پاداشی چيز هيچ و نداريم، دادن نشان به نياز نداريم، تشکر به نياز کنيم، می

 .بدهد

  
 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ الِحّجهذی ۲۶


