
 
 
 
 
 
 
 

 بشارت بده  صابرانبه  

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 :الرحيم الرحمنبسم هللا أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 

َن اْلَخوْف  َن األََمَواِل َواألنفُِس َولَنَْبلَُونَُّكْم بَِشْيٍء م ِ َواْلُجوعِ َونَْقٍص م ِ

ابِِرينَ  ِر الصَّ  َوالثََّمَراِت َوبَش ِ
 

 آزمايش ھا، ميوه و جانھا و مالھا در كاھش و گرسنگى، ترس، از چيزى با را شما ھمه قطعا"

(. انسان ھا به راحتی عادت کرده اند، ۱۵۵:۲" هللا عز و جل می گويد )!صابران به ده بشارت و ؛كنيم مى

با آنچه که آنھا بايد انجام خواھد داد. هللا عز و شده اند  زده شگفت آنھاسختی وجود دارد و  حاضر حال در

بدبختی در  ،صحت حتیتمام می شود،  روزی و رزقوجود دارد،  سختی اوقات گاھیجل می گويد، "

 د.بشارت بده،" می گوي صابرانبه اتفاق ميافتند، آن وقت به  مشکالت انواعھمه عافيت اتفاق ميافتد، 

 

است. ھيچ نيازی به نگرانی  ننگرا، ھر کس در اين ملکت مشکل دارد، ھر کس روزھا اين در

 ، سالمتی است. به آنھا بشارت بده،" هللا عز و جل می گويد.صبر"پايان  .باشيم صبور بايد مانيست، 

پاداش می  نراصاب هللا عز و جل به تمام می شود و ھم  در آخرت وضعيتھم در اين دنيا اين  انشاءهللا،

 ايمان هک کسانی باسختی ، در ايمان خستگی وجود ندارد. دانند می را اين دارند ايمان که کسانی البته،دھد. 

سيله ھای و توسطفکر می کند ميتواند  آنھااست، مشکل بزرگتر می شود، نمی دانند چه بايد بکنند.  ندارند

 بدتر آنھا برایآن وقت ، دندھ می دست از را اميد کامل طور به آنھا ياد نخودش مشکالت ھا را درست کن

هللا ميايد، انشاءهللا خداوند به ما ھا کمک می  از اين قطعا؛ "دارن ايمان هللا به که انسان ھای اما  .شود می

 کند."

 

الزم است از هللا  می گويند شيخ افندی، بخصوصمشايخ، عالمان می گويند،  ستغفارا توبه

ھا  ابانخي، ھيچ نيازی نيست به بود گفته ماشيخ پدر به  که است چيزی ھمان. اين کمک کنيم تدرخواس

 يا کنيد عاد برويد، مساجد به افتد، می اتفاق اين شبيه چيزی وقتیبزنيد.  فرياد آنجا و اينجا در وبرويد، 

 صبور تحاناتام اين به نسبت که کسانی ،است امتحانات فقطاين  .ميبيند را مشکالت اين ، هللاکنيد دعاتنھا 

 بکنند.  يدبا هچ دانند نمی ھمچنين و يابند می ادامه مشکالت ندارد، صبر که کسانید. ھستن برندگان ھستند،



 

 

 

 

 

  

 

 احسانرا عطا کند.  احسان، به ما ھا کرد نخواھد امتحان را ما، کند برطرف را ھا مشکالتهللا 

جناب هللا می گويد.  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبروجود دارد، امتحان وجود دارد. "امتحان را خواھش نکنيد،" 

 ندک کمک ھمه ما ھا به خداوندانشاءهللا  .ھستند پايان بیجناب هللا  گنجينه ھای را به ما عطا کند. احسان

  .کند کمک ما ھمه به خداوند

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رب انیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۴۰ محرم ۶


