
 

 

 

 

  کن کنترل را خود زبان و دست 

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 :کرد اعالم( ص) پيامبر حضرت

 َويَِدهِ  ِلَسانِهِ  ِمنْ  النَّاسُ  َسِلمَ  َمنْ  اَْلُمْسِلمُ 
 

 هيچکس که هستند کسانی آنها ."باشد امان در او دست و زبان از مردم که است کسی مسلمان"

 با را مردم که کسانی .است دستشان از بدتر مردم از برخی زبان .بينند نمی آسيب انها زبان و دست از

 .نيستن کامل مسلمان شوند می مردم مزاحم که کسانی و تهمت، که کسانی دهند، می عذاب خود زبان

 .هستند کم نيستند، کامل ايمانش و اسالم
 

 خودشون بايد آنها .دارند( ص) پيامبر حضرت نصيحت و دستور کردن گوش به نياز افراد اين

 به عذاب را مردم مسلمان،و بگی خودت تونی نمی چونکه بگيرند، قرار تمرين زير و کنند بيدار را

 کند می توصيف( ص) پيامبر حضرت که حالی در بد، عنوان به مسلمانان دادن نشان حال در آنها .دهی

 .نيستند اينطوری مسلمان که
 

 و رساند نمی آسيب را کسی ناحق به آنها .دارد را طبيعت ترين زيبا و روحيه ترين زيبا مسلمان

 را خودشان ناعادال  آدمهای و کافر ظالم، مقابل در ميتوانند حق، در .کنند نمی ايجاد درد کسی به آنها

 خود دست و زبان با توانند نمی و حد يک تا کنند، دفاع خود دست و زبان با توانند می آنها .کنند دفاع

 .اسالم چارچوب در اما کنند، دفاع خود حق از دارند اجازه آنها .بشند مردم درد باعث
 

 در که اين خاطر به فقط ندارد، گناهی  هيچ که بشويد کسی درد باعث و عصبانی توانی نمی

 ضرر به  محکم و است مستبد يک که کسی برابر در را خود حق برای توانيد می فقط شما. ديگر طرف

 .شما
 

 جل هللا .بسپورش جالله جل هللا به را آنها توانيد، نمی اگر. دهيد انجام توانيد می که موقعی اين و

 می جالله جل هللا اگر .کند می دريافت را حق قطعا جالله جل هللا .است قيامت روز به مسئول جالله

 .خواهد می او که زمان هر گرفتن، آخرت در و دنيا در را آن تواند می خواهد،
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 جل هللا .کند نمی ظلم را کسی و باشد را خود زبان و دست موظب مردم گفتيم، که همانطور

 کنيم، ظلم را کسی تونيم نمی .باشد راست راه در  و خود نفس کنيم کنترل که بدهد قدرت اين ما به جالله

 چی شما و ای؟ کرده چه کند، می سوال حق اين مطمئنا جالله جل هللا چونکه کسی، هر حقوق از تقلب يا

 دهند؟ می انجام
 
 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۳۹۴ دی ۱۲

 


