
 
 
 
 
 
 
 

  تشکر و صبر

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 چيز همه که باورند اين بر و دارند( جالله جل) ايمان هللا به که افرادی. است امتحان محل دنيا اين

 و. هستند صبوری و است هللا از را آن که دانند می آنها آيد، می که چيزی هر يا بيماری هر مياد، او از

 شده گفته. افتاد آنها باال خاص چيز يک چرا که پرسند می حاضر حال در مردم. دهد می را آنها پاداش هللا

 که کسی و است شده انجام آنچه دهيد تغيير توانيد می شما است شده انجام است، شده انجام چه آن" است

 شود می باعث آن با باشيد صبور و است هللا از را آن بگويند. افتاد اتفاق چيزی اگر باشيد صبور". مرد

 .شخص آن برای صالح عمل و بزرگ های پاداش

 

 حتی افتد، می اتفاق چيزی کوچکترين اگر حتی پاداش يک اين" گويد، می( ص) پيامبر حضرت

 حتی نيست، بيهوده چيزی هيچ. است اسالم در هللا لطفی يک است، هللا مهربانی اين ."پشه يک نيش اگر

 يک اگر. داريم حمدهللا  به نياز ما. باشيم منتظر و صبور بايد ما که است دليل همين به .چيز کوچکترين

 گويم می ما و افتاد اتفاق وقت همان افتاد، می اتفاق بيماری يک يا افتاد می اتفاق فاجعه يک مثث چيزی

 ها نعمت با کنيم، می حد از بيش آنها برای شکر را هللا ما بدهد، خوب چيزهای ما به هللا اگر .هلل الحمد

 .دهيم می ادامه را شکر و شوند می افزايش

 

 برای تشکر. اسالم نعمت برای تشکر. کنيم می زندگی اسالم سرزمين اين در ما که هللا به شکر

 کنيم شکر را هللا بايد ما. ديگر چيزهای و سرما از شوند می بيمار مردم زمان، اين در .باشد چيز همه

 کوچک چيزها اين. بخشد می را ما گناهان و دهد می درجه افزايش هللا آنها عنوان به چيز، همه برای

 برای شکر را هللا. است پاکيزگی بيماری. برويم آخرت به پاک که بنابراين ما، به دهد می را آنها او. هستند

 .همينطور هم آن

 

 جلق مسلمان يک عنوان به را ما او شکر، برای ما دليل گفت، را چيز ترين مهم ما به حال، اين با

 به که مصيبت هر هستند سزاوار ها کافر. بود کرده جلق کافر عنوان به مارا اگر بوده فايده بی آن .کرده

 کنند، نمی قبول( جالله جل) هللا آنها که آنجا از. ندارد آنها برای استفاده هيچ آنها بيايمانی. رسيد می آنها

 انشاءهللا. خواهد نه را آن هللا. دهد می فجايع مشکل يک عنوان به به را آنها او .کند نمی قبول را آنها هللا پس

 .کند نه جدا ايمان از مارا

 



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ األولى جمادى ۴


