
 
 
 
 
 
 
 

 هللا تفویض و جبر   

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

 .الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستورشيخ عبدهللا الفائز 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

ِ أَْرٍض تَُموتُ   َوَما تَْدِري نَْفٌس بِأَي 
 

 طول يک کس هر به هللا( ۳۴:لقمان سوره." )ميرد می سرزمين كدامين در داند نمی كسى"

ل و ع ز هللا که هنگامی. ميرسد خواهد آخر به آن زمانی چه داند می هللا و داده، اختصاص عمر  چيزی ج 

 آنجا کار و کسب چه" مرگ، از پس  که گويند می مردم برخی حاضر حال در. ميآيد پيش بخواهد،

 هيچ: "گويد می شريفه آيه اين. وقوع يک افتاد، اتفاقی بود، تصادف يک" مرد؟ او که زمانی داشت

 ."بميرد خواهد آن که جای داند نمی نفس، انسانی،

 

 از تا باشند داشته وجود آنجا بايد آنها. کرده تعيين هللا پيش از که دارد جای يک چيزی هر چون

. هستيم زنده که کنيم شکر را هللا بايد. کند عطا خوب زندگی يک ما به هللا بنابراين،. بروند دنيا اين

 را خوبی ندهيد، انجام بد کار" گويد، می او. دهد می خوب دستورهای هللا. کنيم اطاعت  را او دستور

 .بدهيم انجام را کار اين دهيد اجازه." مهربانی و بدهيند، انجام

 

 تفويض و جبر به شما ترتيب اين به." بودم آنجا اگر افتاد نمی اتفاق اين" بگويند، است نامناسب

 نيست خوب اما دارد، خانواده يک او که وقتی است دردناک آن البته. دهيد نمی نشان احترام هللا

 در او و ميرد می افرد اين کجا داد نشان هللا که يعنی اين. کردن صحبت ديگر افراد مورد در اينطوری

 آن. است واقعی که داستان يک اما قصه يک نه. دارد وجود موضوع اين مورد در داستان يک. مرد آنجا

 .افتاد اتفاق قديمی های روز در کنيم تعريف ميخوايم که

 

 يک شکل به السالم عليه عزرائيل. بود او با فرد يک السالم، عليه سليمان حضرت زمان در

 سليمان به پرسيد او. بود زده وحشت او شد، وحشت  عظمتش از او ديد، را او مرد که وقتی. آمد مرد

 عزرائيل. گفت او!" چی؟." "السالم عليه عزرائيل" داد، جواب او" است؟ کسی چه اين" السالم، عليه

 به مرد آن پس." بگيرم را مرد اين روح که آمدم" گفت، و کرد نگاه را مردم آن حيرت در السالم عليه

 ."باشم نجات که ببر اينجا از دور مرا" گفت، سالم عليه سليمان



 

 

 

 

 

 

 

 السالم عليه سليمان سپس. گرفت آنجا در را او روح السالم عليه عزرائيل. فرستاد قدس به را او

 چون شدم زده شگفت" داد، جواب او." شد زده شگفت بسيار شما ،!آه گفت، السالم عليه عزرائيل به

. بود اينجا در مرد اين چرا که شدم زده شگفت. قدس در بلکه بگيرم، اينجا در مرد اين روح نبود قرار

 می شده انجام هللا فرمان. گرفتم آنجا در را او روح و. بردن قدس در شما دعا با را او ها جن سپس

 ."شود

 

 جبر اين. ندارد وجود." بود گذشته از پس يا قبل ثانيه يک مرد آن اگر" مثل، چيز هيچ بنابراين

 می عقب ثانيه يک نه جلو ثانيه يک نه را آن هللا .است هللا دست در زندگی طول. است خداوند تفويض و

 است، ارزش با ما عمر گفتيم، که همانطور حال، اين با. کند عطا خوب زندگی يک ما به هللا که برد،

( جالله جل) هللا که کارهای انشاءهللا. نکنيم صرف بيهوده در را آن ما دهيد اجازه. است ارزش با زمان

 .کند عطا خوب زندگی ما همه به انشاءهللا. بدهيم انجام دارند دوست( ص) پيامبر حضرت با

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ اآلِخر ُجمادی ۲۰

 


