
 
 
 
 
 
 
 

 گیربرا یاد تحمل کردن 

 

 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

 

 

بود )تحمل می کرد(،  تاگر همه دنيا پر طاقانسان بتواند زندگی کند، بايد تحمل کند.  هبر اينک

 حتیچيزی بگويد، آن يکی طرف  برادر يک اگر حاضرراضی تر بود، زندگی آسانتر ميگذشت. در حل 

می شود، همينطور  عصبانیبا او  کودکبگويد،  خود کودکچيزهای بدتر می گويد. اگر پدر چيزی به 

او او به خودش نمی گويد "اين مرد مسن است،  هستند، اشتباه دراگر مادرش چيزی بگويد. حتی اگر آنها 

 حال هر به. ناراحتی، اين برود عصبانیعوض نمی شود"، اين يک دليل می شود که اين  حاضرحل در 

ت ندوستا که نه دارد فايده ایهمچنين، هيچ  .کرد نخواهد تغيير او و داد ادامهاو  سال هشتاد هفتاد، از پس

به آن  نفرتتو غمگين می شوی و بعالوه می شويد، بدتر می شود.  عصبانیرا بزرگ کنی، هنگامی که 

 يکی طرف پيدا می کنيد. 

 

برای اين دليل است که  باشد، نگراناو بايد  به خودت بگو در باری آدمی که ازش ناراحتی "

 گاهی  .دارد وجود عاقل افراد مياناين سفت در  و يک راه پيدا کردن که با او آرام باشيم.اينطوری است"، 

می شديم اما شيخ ما  عصبانیميرسيدند که ما ها خيلی  افندی شيخکن به  تچيز های انقدر ناراح اوقات

ای که در پايان می خنديديم. او نزديک می شد با انقدر فهم، متحمل. برای  بهانهيک دليل پيدا می کرد، يک 

 زندگی، نکرد می رفتار راه اين در مردمپيدا می کرد که همه انسان هستيم. اگر  بهانهنه شدن او  عصبانی

 .تر بخش لذتمادر و کودک،  پسر، و پدر، ميآوردندبه دست  دوستانه روابط آنهامی شد،  تر بخش لذت

 

، به زور جمع کردن، آن در پاين به يک آنها در يک راه زيبا تر باقی می ماندند. اما گيره اين راه

 لحاخوش شياطين و بد افرادا آن فقط   .شد خواهد بدتر آن ونزاع می رسد و يا ديگر بهم صحبت نمی کنند. 

به  مردم بين ها سردتبديل می شوند و يا  دشمنانمی شوند هنگامی که آنها به  خوشحالمی کند. کسانی که 

 وضعيت اينمی کنند  سعیويرانی می شوند و  آنها مقابل درنمی شوند؛  خوشحال خوب مردم وجود بيايد.

. نيست بزرگ مسئله يک اين. باشد داشته کمی عيب تواند می ديگر شخص درست کنند. افراد اين بين را

پيدا کنيم برای بخشيدن. اگر ببخشيم،  خطا گونهای برای هر  بهانهيک  بايد انشاءهللاهمانطور که گفتيم، 

  هنگامی وکنيم. داخلمان آرام می شود، نگران چيز های بی خود نمی شويم.  می زندگی تر آرام، انشاءهللا

 .بشد راضی ها ما از هللا که.  مياوريم دست به پاداش انشاءهللا و  آيد می ما با هللا رحمت اين

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ ذيقعده ۷


