
 الصبر

 ساداتً ٌا مدد هللا، رسول ٌا مدد . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب

 .الجمعٌة  فً والخٌر

 : ٌقول هلالج لج هللا ، ضرورة هناك ٌكون عندما أو حاجة هناك تكون عندما

 " الصابرٌن مع هللا إن والصالة بالصبر استعٌنوا آمنوا الذٌن أٌها ٌا" 

 . الصابرٌن مع هللا إن والصالة بالصبر المساعدة طلب

 ، ٌصبرون ال ،الشًء  ذلك ٌعمل ال عندما.  فورا وهفعلٌ أن ونرٌدٌ ، به ونٌقومٌكون هناك شًء  عندما.  اآلن صبر الناس لم ٌبق عند

 . الصابرٌن مع هللا إن.  الصبر عن تتخلى ال.  النجاح مفتاح هما والمثابرة الصبر.  آخر شًءب وٌبدؤون ، األمر ونتركٌ

 أنا " ، صبروا للذٌن هللا ٌقول.  هذا من أفضل شًء ٌوجد ال.  شًء أي إلى تحتاج لن. هللا معك  كونٌ أن جدا المهم من.  مهمأمر  هذا

لهم  جٌد هذا. الصبور جٌد  الشخص.  األوقات جمٌع فً ولكن الشدة أوقات فً فقط لٌس بالصبر التحلً إلى بحاجة نحن ، لذلك". م معك

 . أٌضا

ولم ٌبق  ، البعض مبعضه نحو إحترام هناك لم ٌبق.  شًء بأي لٌسوا صابرٌن.  الحقة أوقات فً الصبر تعلموا عدم. شعبنا كان صابرا 

 .ًء ش ال ؟ ذلك بعد ٌحدث ماذا.  رودم   حرقا ،انهض  ،لست صابرا  ، اآلن.  جٌدال مزاجال على عالمة هو الصبر. هناك أدب 

 معظم فً ؟ ممن ستطلب ولكن ، أخرى مسألة ههذ.  صحٌح. م حقوقك تطلبون.  حقوقهم وطلب بالصبر التحلً عدم الناس تعلم ، هناك

 كنت إذا وإال ، تكسب صابرا كنت إذا.  هللا هو ٌشاء ما ٌفعل أو لك االختبار هذا ٌفعل الذي ألن.  نحاءاأل جمٌع فً أحد ٌوجد ال الوقت

 .هذا ما ٌجب تعلٌمه . البساطة  ههذاألمر ب.  تخسر غٌر صابر

 الناس ٌتعلم نرجو أن.  لجمٌعل والمثابرة الصبر ٌرزق هللا. جٌد  هقالوما ".  الخالص هو الصبر نهاٌة " ٌقولون.  شًء كل مع كن صابرا

 . ومن هللا التوفٌق . غرورا   رؤوسهم اورفعٌ الأن و األدب

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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