تحمّل مشکالت
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم .بسم هللا الرحمن الرحيم.
الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،
مدد يا رسول هللا ،مدد يا أصحاب رسول هللا ،مدد يا مشايخنا،
شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني ،شيخ محمد ناظم الحقاني ،دستور.
طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية.

آن کسی که بيشتر اذيت کردن حضرت پيامبر (ﷺ) مان است .همه پيامبران را اذيت کردن اما
حضرت پيامبر (ﷺ) مان "مرا از همه بيشتر" می گويد .بنابرين هنگامی که مشکالت دريم ،مشکالت ما
ها انقدر بزرگ نيستند .حضرت پيامبر (ﷺ) مان را در دنيا بسيار اذيت کردن اما هللا حضرت پيامبر
(ﷺ) مان را به باالترين مرتبه در نظر خودش دارد.
در حال حاضر آخر زمان است ،انسانها در هر طرف دنيا رنج می برند .هر چقدر هللا را بيشتر
فراموش می کنند ،بيشتر نا عميد ميشوند .کسانی که برابر با هللا هستند الزم است بخاطر داشته باشند
چقدر حضرت پيامبر (ﷺ) مان را رنج دادند ،الزم است بگويند مشکالت ما ها هيچ چيز نيستند براينکه
مشکالت ها بی دليل نباشند؛ در عوض ثواب به دست ميآورند .آن کسی که بيشتر رنج دادن حضرت
پيامبر (ﷺ) مان است ،سپس صحابه ،اولياء با توجه به درجه شان .تح ّمل آنها بيشتر از مال ما ها است.
هللا انسانها را خلق کرده است ،می داند چقدر ميتوانند تح ّمل کنند .انسانها خسته می شوند اما خيلی نعمت
های وجود دارند که آنها را نمی بينند .آنها نعمت ها را شکر نمی کنند ،فقط مشکالت را به خاطر می
آورند .مشکالت را به خاطر آوردند هيچ فايده ندارد ،لذت زندگی را از بين ميبرد .آنها همه وقت فکر
می کنند .در حاليکه الزم است به آخرت فکر کنند؛ "آيا ما خوب کار کرديم ،يا بد کار کرديم؟" الزم
است فکر کنند" .آيا قادر انجام دادن وظايف مان هستيم؟" سپس الزم است اينها را تمام کنند.
هللا کار اين دنيا را تمام می کند .هر چقدر بخواهيد خودت را رنج بدهيد ،خودت را ناراحت
کنيد ،هرگز هيچ فايده ندارد .تا زمانی که هللا آنها را تصديق نه کند ،غم و اندوه بی فايده هستند اما
هنگامی که بخاطر هللا تح ّمل می کنيم ثواب ميرسد ،به پاداش تبديل می شوند .در آخرت ،انسان حتی
آرزو می کند که "کاشکی بيشتر مشکالت داشته بودم ".چه چيزی است که انقدر ثواب دارد؟ "حيات در
دنيا خيلی کوتاه بود" اما آن وقت ديگر دير است .انشاءهللا هللا به ما ها کمک کند .قلب مان هميشه برابر
با هللا باشد .هر نوع مشکالت که وجود داشته باشد ،به خاطر او باشند ،به خاطر رضايت هللا باشد.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه.

حضرت شيخ محمد محمت ربّانی
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