
 
 
 
 

 
  

 

 صبر وشكر
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

َ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْصبُِروا وَ . بسم هللا الرحمن الرحيم " أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ينصح  ."َصابُِروا َوَرابُِطوا َواتَّقُوا َّللاَّ
 التثبيت، ألن  وتظهروا الثبات، حتى تصلوا إلى الرضا وا بالصبر، وأن يعلموا الصبر لآلخرين. يقول للناس أن يتحل هللا المؤمنين بالصبر

رين ال با. أولئك الذين ليسوا ص ثباتالصبر والب تبنصل إلى أعلى المرا.  النجاة. لذلك يدعو األذان إلى  أفضل شيء في نظر هللا وه
 . وكسب هذه الفضائل المقاماتيمكنهم تحقيق هذه 

 
لم اإلنسان .  هللا رزقوسيلة لتقدير . هذه األيام هي  عم هللا لنانِ  والشكر على. نحن بحاجة إلى التحلي بالصبر  هذه األيام هي أيام الصبر

.  على الرغم من أن الناس ال يقدرون القيمة التي منحها هللاومع ذلك فإن هللا عز وجل رحيم قدرها ، ي ال ، وما زال رزاقهذه األقدر ي
 المصاعب .يعرفون القيمة ، ولكن من األفضل أن نقدر شيئًا قبل ظهور ،  المصاعبعندما تأتي 

 
،  باإليمان يفعل ذلك؟  . كيف سيساعدناالرزق هللا ، حتى يساعدنا  رزقنالكل ما  شاكرينعلى كل نفس ، كل خطوة ودقيقة يجب أن نكون 

يتم من خالل اإليمان ،  النجاةتحقيق . ه بينما إذا كان المرء بال إيمان ، ال يؤمن باهلل ، فال الصبر وال أي شيء آخر يمكن أن يساعد
لك ، وأنت جيد في بالنسبة ، كل شيء يبدو جيدًا  المرتبة. بمجرد أن ترقى إلى هذه  مقبولة تبةأفضل ، مر مرتبةوبالتالي قد تصل إلى 

يكون شيء . عندما  . يجب أن يتم كالهما في نفس الوقت ، حتى يكون ذلك مفيًدا ال يفيدفإنه ليس هلل د لك و. أي شيء جي هللا نظر
دعونا نجرب و. لذلك هللا يرزقنا ،  وراضيالى ما يرام ولكن داخليًا ال يمكنك أبًدا أن تكون سعيًدا ، يبدو ظاهريًا عهللا  مرفوضا من قبل

 . من هللا التوفيقو . إن شاء هللا، . نرجو أن نحقق رضا هللا  هذا الجمال

 
 الفاتحة .
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