
 
 
 
 
 
  

 
 تجلي الصبور

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

الحالي  التجلي، فإن اآلن نازمال آخر اننا فيما بألسماء هللا الحسنى حسب األزمنة.  تجلياعتاد موالنا الشیخ ناظم أن یقول أن ھناك دائما 
یوم أسماء كثیرة. مع اقتراب عز وجل . و� صبرالعن  تجلیھالصبر یعني الصبر والصبور ھو هللا عز وجل. ھذا ھو مجرد . ھو الصبور

 هلالج لجلى هللا االعتراضات ع وكثرة كثرة التجبر العصیان،اسم الصبور في العالم. إنھ ال یعاقب على ھذا القدر من  تجلي، انتشر القیامة
 الصبور. تجليواإلنسانیة بسبب 

. 
في اآلخرة. ال یوجد مكان یمكنھم الھروب إلیھ. قد یعتقدون  عقابھمیتساءل الناس عن سبب عدم وجود عقاب لكثیر من األفعال الشریرة. 

بقدر ما یریدون. دعھم  أقویاء " . ال أحد یستطیع أن یقول لنا أي شيء. نحنیحاسبنا"یمكننا أن نفعل أي شيء نریده. ال أحد یستطیع أن 
، حتى لو بدا أنھم لم ظلمواوفي اآلخرة. إذا  في الدنیاإلیھ. إن هللا عز وجل سیحاسبھم  الھروب. ال یوجد مكان یمكنھم ھكذا یفكرون

 یوم الحساب".سمى "یُ عاقب الجمیع على أفعالھم. . إن هللا عز وجل سیُ هلالج لج ھم ھنا. ھذا عدل هللاباعق سینالون، فإنھم عاقبوایُ 
. 

. تماًما كما دنیاال هیستطیع أن یقول إنھ یعیش في سالم في ھذ روال فاعل ش ،الشر. ال ظالم ونفعلیمن  یریحلن  جلن هللا عز و، إكما قلنا
في ویعیشون ، فإن ضمیرھم مرتاح م من أنھم قد یعیشون حیاة مضطربة، من یتمتع بضمیر مرتاح فھو في سالم. على الرغیقول الناس

 . ومن هللا التوفیق ومخالفة هللا. هللا یغفر ویھدي الناس. ي شخصظنا هللا. هللا یحفظنا من ظلم أسالم. الظالم لیس في سالم أبدًا. حف
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