
 
 
 
 
 
 
 

  می شوند فرطمشکالت با ایمان بر 

 

 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،

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 مشکالتی بسيارباشند، آنها هرگز به طور کامل آرام نمی شوند.  زمين روی فقير يا غنیمردم ها 

برای پيروز  تنها يک راه ؟هاکاريم، از اين واز اين مشکالت پيروز بش چگونه. دنرس می زمين روی از

است. در اين  هيره اين انجام بدهند، بيفايدغ آنها که آنچه هر. است از اين مشکالت وجود دارد، ايمان شدن

چونکه د، بيشتر آرام تر می شويد. يباش با ايمان ترهر مشکل، هر رنج، و هر نوع امتحان؛ هر چقدر دنيا، 

" دپيامبران بودن ندافرادی که بيشتر تحت امتحان قرار داده شد" :گفت حديث( ما در صحضرت پيامبر )

آنها،  توانايیه اندازه ب  هللا. کرده اند تحقيق و اند آمده حابصا و اولياء آنها از بعدايمان شان کامل است. 

 چقدر طول می کشد چونکه آنها ايمان دارند، تحمل می کنند. آنها رنجمهم نيست که درد و  ،به آنها می دهد

 

 است ضعيف شان ايمان کسانی که اما". ،هللا می آيد از اين" گويند می آنها ،هللا دارند به ايمان آنها

اگر ايمان داشته باشيد اين  .بيشتری دارند رنج و درد حتی و دنده می شورش ،می کنند شکايت بيشتر

هر چقدر ايمان بيشتر بشود امتحان نا چيز تر است؛ او  امتحان نا چيز است و با عث تقويت تو می شود.

روشن  که آتش گويد می باستانی، قرآن های تمدن از اين، درپيش  .است کوچک چيز يک می گويد: "اين

يا ايمانت را از دست بده يا در آتش بسوزانيد. او گفت: "من در می کردند و آنها را در آتش می انداختند. 

اين آتش می سوزم". آين قدرت ايمان است. آنها اين راز را نمی دانند. آنها می دانند اما اين راز يعنی 

کسانی رنج می برند، همه زندگی شان. کافران "باور نه کنيد".  آنها می گويد به ايمان، اعتقاد، و شيطان

يک کمی ايمان دارند نجات می شوند، اما کسانی که ايمان نه دارند در آخرت بيشتر زجر می  حداقلکه 

رام تر می شود. آانسان  انشاءهللاکه هللا بهمان ايمان بدهد، قلبمان را پر از ايمان بکند. اينطوری، برند. 

ت کند! که هللا زندگی با ايمان بد تر می شود. که هللا مواظبهنگامی که او فحش می گويد، شکايت می کند، 

 . بدهد، و مردن با ايمان بدهد انشاءهللا

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ ذيقعده ۶


