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  اصبروا واثبتوا

 

 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
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ  یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتَّقُوا َّ�  

 
”. كذلك افعل الخیرهلالج لج. هللا  طریقفي مطلوب . الثبات هلالج لج هللا طریقفي  مطلوب. الصبر وكونوا مع الصابریناصبروا یقول هللا عز وجل"

 .هلالج لج في النھایة بإذن هللا. ھذا وعد هللا ستفوزالخیر  فعلتإذا 
. 

دنیا ومتاعب بین الناس. ال یمكنھم التسامح مع ال. ھناك مشاكل الدنیا هالمصاعب في ھذ، التحلي بالصبر ... ھناك كل أنواع بالتأكید
 .ونبذھم ، علینا الصبر والثباثبعض الناس على ممتلكات اآلخرین ویسیطرون على كل شيء. لذلك یتسلطبعضھم البعض. 

. 
خرون أنھم یستفیدون هللا. إذا اعتقد اآل عندلصدقة لن تضیع الناس في كل مكان. إنھ یخدع الجمیع. قم باألعمال الخیریة. ا یخدعالشیطان 

 .بركة او، فإنھم یغشون أنفسھم. لن یكون لھم أي نفع من غش الناس
. 

ال عادة المالمبلغ من ". ھذا ادعو لي"ھذا الرجل خدعني وأخذ مني الكثیر من المال. ال یعیدھا. من فضلك  كثیًرا ما یأتي الناس ویقولون
. بعده؟" اعتاد موالنا الشیخ ناظم أن یقول في كثیر من األحیان أن یشرب كوبًا من الماء "ھل یمكنني استعادتھ . ویسألونكبیراما یكون 

ختفي دون أي سی، فلن یبقى في أیدیھم أیًضا. طریق الغش ، عنعندما یأخذون المال بطریقة حرام لماذا یقول ذلك؟ قد تبدو مزحة. لكن
 .تتم سرقة أموالھمس، . إذا كان ألشیاء أخرى، بسبب قلة انتباھھمهللاسیقبلھ  ،هلالج لج في سبیل هللا للخیر،الناس  استخدمھ، إذا فائدة. لذلك

. 
"أنا أفعل ھذا وذاك. أنا أعطي للفقراء. أنا أقوم عندما یقول أحدھم ، یجب أن تكون حسن النیة. لذلك، یجب أن نكون حذرین. عندما تعطي

ار في األعمال ، فلن ینتفع منھ. وعندما یأخذ شخص ما أموال اآلخرین لالستثمبالخداع مالأخذ یو ”ببناء مسجد  . أنا أقومزاویةببناء 
في الحرام. ھناك بركة ھو حرام. ولیس  هوما أخذ،اعطیتھ ھو حالل، ألن ما ال یعتقد الناس أنھم سیستردونھاأن  یجب، ویقول إنھ سیعیدھا

 .البركة في الحالل فقط
. 

ھؤالء األشخاص الذین أحقق أرباًحا مما أعطاه لي الناس" "أنا أغش ھؤالء الناس. س ناس التفكیر ملیًا. إذا اعتقدوایجب على ال، لذلك
هللا ال . حالالا رزق یرزقناحفظنا. هللا هللا یبركة وھو سام لھم.  فیھالمال الذي یأخذونھ لیس ھم أغبیاء تماًما. یعتقدون أنھم ماكرون وأذكیاء 

 . ومن هللا التوفیق. لنا بحاجة ألحدیجع
 

 الفاتحة .
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