به صابران بشارت بده

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم .بسم هللا الرحمان الرحيم.
الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،
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.
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم .بسم هللا الرحمن الرحيم:

ص ِمنَ األ َ َم َوا ِل َواألنفُ ِس
َوف َو ْال ُجوعِ َونَ ْق ٍ
َيءٍ ِمنَ ْالخ ْ
َولَنَ ْبلُ َونَّ ُك ْم بِش ْ
صابِ ِرينَ
َوالث َّ َم َرا ِ
ت َوبَش ِِر ال َّ
"قطعا ھمه شما را با چيزى از ترس ،گرسنگى ،و كاھش در مالھا و جانھا و ميوه ھا ،آزمايش
مى كنيم؛ و بشارت ده به صابران!" هللا عز و جل می گويد ( .)۱۵۵:۲انسان ھا به راحتی عادت کرده اند،
در حال حاضر سختی وجود دارد و آنھا شگفت زده شده اند با آنچه که آنھا بايد انجام خواھد داد .هللا عز و
جل می گويد" ،گاھی اوقات سختی وجود دارد ،رزق و روزی تمام می شود ،حتی صحت ،بدبختی در
عافيت اتفاق ميافتد ،ھمه انواع مشکالت اتفاق ميافتند ،آن وقت به به صابران بشارت بده "،می گويد.
در اين روزھا ،ھر کس در اين ملکت مشکل دارد ،ھر کس نگران است .ھيچ نيازی به نگرانی
نيست ،ما بايد صبور باشيم" .پايان صبر  ،سالمتی است .به آنھا بشارت بده "،هللا عز و جل می گويد.
انشاءهللا ،ھم در اين دنيا اين وضعيت تمام می شود و ھم در آخرت هللا عز و جل به صابران پاداش می
دھد .البته ،کسانی که ايمان دارند اين را می دانند ،در ايمان خستگی وجود ندارد .سختی با کسانی که ايمان
ندارند است ،مشکل بزرگتر می شود ،نمی دانند چه بايد بکنند .آنھا فکر می کند ميتواند توسط وسيله ھای
خودش مشکالت ھا را درست کنند يا آنھا به طور کامل اميد را از دست می دھند ،آن وقت برای آنھا بدتر
می شود .اما انسان ھای که به هللا ايمان دارن؛ "قطعا اين از هللا ميايد ،انشاءهللا خداوند به ما ھا کمک می
کند".
توبه استغفار عالمان می گويند ،مشايخ ،بخصوص شيخ افندی ،می گويند الزم است از هللا
درخواست کمک کنيم .اين ھمان چيزی است که شيخ پدر به ما گفته بود ،ھيچ نيازی نيست به خيابان ھا
برويد ،و در اينجا و آنجا فرياد بزنيد .وقتی چيزی شبيه اين اتفاق می افتد ،به مساجد برويد ،دعا کنيد يا
تنھا دعا کنيد ،هللا اين مشکالت را ميبيند .اين فقط امتحانات است ،کسانی که نسبت به اين امتحانات صبور
ھستند ،برندگان ھستند .کسانی که صبر ندارد ،مشکالت ادامه می يابند و ھمچنين نمی دانند چه بايد بکنند.

هللا مشکالت ھا را برطرف کند ،ما را امتحان نخواھد کرد ،به ما ھا احسان را عطا کند .احسان
وجود دارد ،امتحان وجود دارد" .امتحان را خواھش نکنيد "،حضرت پيامبر (ﷺ) مان می گويد .جناب هللا
احسان را به ما عطا کند .گنجينه ھای جناب هللا بی پايان ھستند .انشاءهللا خداوند به ھمه ما ھا کمک کند
خداوند به ھمه ما کمک کند.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت ربانی
 ۶محرم  ،۱۴۴۰درگاه أكبابا ،فجر

