
  
 
 
 
 
 
 

 است آرامش پایه صبر 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 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

 

 

 نمی توانند آن يکی طرف را تحّمل کنند ،ندنيست پايدار اين است که امروز مردم کمبود بزرگترين

 وجود صلحی هيچ و دارد وجود خشم و اختالف مردم بينها را ندارند، هميشه  اين وقتیصبور باشند. و 

 مهمترين حال، اين با. است مردم بين که همانطور همسر، و شوهر بين که است طوری همان اين .ندارد

بدون اين ها وجود  آرامش و صلح نه. داشتند انگردي به صبر و است  خانواده اعضای بين تحّمل مسئله،

 آيند یم وجوده ب اختالفاتکرد که بتوانند به يکی ديگر را کمک کنند،  قدارند. هللا عز و جل مردم را خل

  .کنند مین پيروی ناخودآگاه يا آگاهانه خداوند اسالمی دستورات از مردم وقتی

 

 يک و ،همسرشان يا همسر ،کنند می رفتار خود خانواده به و دارند( دايمان )اعتقا مردم به آنها

 انهد يک حتی که دليل يک برای: "گويند می اوقات گاهی  که همانطور. از هيچی به وجود می آيد اختالف

اتفاق می افتاد. بنابرين بايد  طالق و ،جنگ منفجر می شود و بزرگ اختالفات" کند، نمی پر را انجير

 نهاآ از بايد و ،پايداری داد و صبر او. داد را قدرت اين مردم به پايدار باشيم. هللابر داشته باشيم و ص

 می آنها". روم می و ول می کنم را تو من، به خاطر يک مبارزه می گوييم، "اوقاتاکثر . کنيم استفاده

اين ها " اين طوری، و ندارد وجود بيشتر یعشقديگر هيچ  ندارد، دوست ديگرش ها شوهر همسر گويند

 جودو به را بزرگتری اختالل او: دهد می انجام مردم برای را کار اين خداوند .نيست بازی يک". تمام کنيم

يک چيزی با دليلی می دهد و باعث می شود  عوضچونکه اگر به خاطر هيچ دليل نبود، هللا به  .آورد می

، "کاشکی آن را تحّمل کرده بودم،" به خاطر يک گويد می فرد بعدهابتواند آن را تحّمل کند.  شخصکه 

  .شد پشيمان سپس و چيزی شخص آن را تحّمل نکرد

 

 هللا تيم،گف که همانطور حال، اين با. صبر ندارند و ندنيست پايدار: است زمان اين افراد ويژگی اين

اصله بالف اين. گيرد می ياد یپايدار وصبر  با اين را شخص. شوند پايدار و صبور تا داد قدرت مردم به

اق می اتف دعوا يا طالق نهايت در باشد، داشته وجود مداوم شکيبايی و صبر جای به اگر .افتد نمی اتفاق

 اهیگد، يبگير چيزی )از او( اوقات گاهی کند، لمّ تح (يواش يواش) آرامی به تواند می فرد يک اما. افتد

 يا ،دهدب انجام را اين ها آن يکی اوقات گاهی، بگيريد نه بدهيد(ه )هيچ کاری نکنيد، ن ديبکش دراز اوقات

 ."نيست رست شد گفته آنچه: "ويدبگ اوقات گاهی

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مردم حال، اين با. است دستور يک اين ".باشيد صبور": گويد می شکوهمند و متعال خداوند

ومت حک يا و دولت فرزند، پدر، شوهر، در را تقصير دائما آنها چيز کوچکترين در و ندارند، صبر امروز

مشترک  حس و سليم عقل ما همه به خداوند انشاءهللا .نيستند شانخود در گسل دنبال هرگز آنها. می کنند پيدا

 .بدهيم ادامه و جلو برويم هم با خوبی با بتوانيم تا عطا کند (شعور، خرد)

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ ذيقعده ۲۲  


