
 
 
 
 

 
  

 

 نعمة من هللا الصبر
 

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

  ملسو هيلع هللا ىلص الكريم نبينا. الصبر صعب ويقول  صبر يصلون إلى بر األمان. أولئك الذين لديهم  إنها نعمة من هللا على الناس جيد ،الصبر شيء 

الكثير  ونتحملي الماضي كانوالناس في ا.  ألن الناس في هذه األيام لم يبق لديهم أدنى صبر " ال تطلب الصبر إال بقدر ما تستطيع" 

قائق ، . إذا انتظروا خمس د لكن الناس اليوم ال يريدون ذلك ، يريدون أن يكون كل شيء جاهًزا ويتم تنفيذه في دقيقة واحدةو.  صبرالب

. فإذا  تمر به سوفت ، ي، سواء شئت أم أب شيئاعندما يريد هللا أبعد من ذلك ،  لما هوبالنسبة  . على ذلكحتى صبر سئموا ، وليس لديهم 

ابُِروَن أَْجَرهُم بِغَْيِر ِحَساٍب" )ا عظيم كأجر، سيكون هللا وما أعطاك  ارادهصبرت على ما  تسير أعمالك (. س39:10. "إِنََّما يَُوفَّى الصَّ

نَساُن ِمْن َعَجٍل". ) . ومع ذلك ، كما قلنا يد جيدة في اآلخرة أيًضا، وستكون بالتأك الدنيا هبشكل جيد في هذ (. لقد ُخلق 21:37"ُخِلَق اْْلِ

 . إنجاز األشياء بسرعة ، ويريد الوعج اْلنسان

منه . والذين ال يؤمنون باهلل ، فإن صبرهم ال قيمة له وال منفعة  إيمانولمن عندهم  هلالج لجهللا  معفإن لكل شدة فضيلة وأجر لمن هم ، لذلك 

فال فائدة يقول اصبروا او ال تصبروا ، .  نارالهللا للكافرين في  يقول ( ،52:16. "فَاْصبُِروا أَْو اَل تَْصبُِروا َسَواٌء عَلَْيُكْم" ) على اْلطالق

يعاملنا  هللا . هللا ال يحملنا ما ال طاقة لنا به .  وما قدر لنا إن شاء هللا اعطاناضين بما جعلنا من الرالذلك هللا ي.  من ذلك ]الصبر[ بعد اآلن

  . من هللا التوفيقو . خير الجزاء إن شاء هللايجزينا . هللا  إن شاء هللا وفضلهعطاياه ، بإحسانه 
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