
 

 

 

 

  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

 

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

 

ُ لَنَاقُل لَّن يُِصيبَنَا إاِلَّ َما َكتََب   اّلله
 

. ۵۱:التوبة سورة". است نوشته ما برای خداوند آنچه جز نرسد، ما به( مصيبتی) هرگز: بگو."

 .افتد می اتفاق: گويد می جالله جل هللا آنچه .است زنده انسانت که مدتی در بيافتد اتفاق تواند می چيز هر

 صبور برای .نوشته را آن جالله جل هللا شود، می اتفاق حاال همين شود می اتفاق چيزی يک که وقتی

 پاداش دريافت برای علت يک آن با بودن صبور .جالله جل هللا سرنوشت با رضايت دهد نشان بايد بودند

 .بزرگ

 

 بدتر، چيزی چونکه افتد می اتفاق که چيزهای همه برای جالله جل هللا به بشيم ممنوم بايد ما

 حال، اين با .چيزها همه در بيفتد اتفاق تواند می بدتر چيزی .بيفتد اتفاق تواند می تر سخت چيزی

   .آوردن بدست بزرگ های پاداش و باالتر های درجه مؤمن که است وسيله يک همچنين

 

 برای مردم، برای  نعمت و است بزرگ فضيلت يک جالله جل هللا دستورهای به کردن تعظيم

 انجام  را کار اين ما چرا: "بگويد که ندارد وجود دليلی هيچ .کرد قبول که کسايی هر برای و مسلمانان

 .کرد تغيّر شود نمی گذشت که زمان و  است، جالله جل هللا گزينیپيش نتيجه "افتاد؟ اتفاق چگونه بدهيم؟

 

 که همانطور  و، خود راحتی برای و جالله، جل هللا به شکر کنند، تعظيم کنند، فکر مردم اگر

 قطعا   گويد می( ص) پيامبر حضرت بزند، نيش پشه يک اگر حتی .کردن زياد خود پاداش برای گفتيم،

 و آيند، می فرد آن اساس بر حالت از بسياری حال اين با نتيجه، در .دارد وجود شخص آن برای پاداش

 .دهد می شخص آن به صالح عمل و پاداش جالله جل هللا بيشتر خيلی

 

 افتد، می اتفاق کسی برای چيزی اگر .کند می محافظت مارا جالله جل هللا که است دليل همين به

 بدتر آنچه از محافظت داره جالله جل هللا که است امکان .شود پايدار و کند می صبر شاءهللا ان

 



 

 

 

 

 

 

 

 در آنچه و افتد می اتفاق آنچه که بينيم می ما. دارد وجود بدتر از بدتر بسيار البته. کند می است

 .شکر را خدا ما وضعيت برای خوشبختانه که بگوينم توانيم می هنوز ما. ششود می اتفاق روز هر جهان

 

 

 هيچ شاءهللا ان شديم، تست ما که هنگامی .نکند تست را ما و کند محافظت جالله جل هللا که باشد

 شاءهللا ان .کند محافظت همه از مارا جالله جل هللا انشآهلل .دارد وجود رضايت اما ندارد وجود شورش

 .باشيند داشته مولودی و سال خوب، های زمان و خوب روز يک شماها

 
 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 ۱۴۳۷ األول ربيع ۲۴ ـ فجر أكبابا، درگاه ،۱۳۹۴ دی ۱۴


