
 

 

    

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

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

، ھناك ا كون موجودیعندما ال .  الصبر عدم الوقوف مع بعضھم البعض ، عدم، عدم الثبات إن أكبر عیب في شعوب الیوم 
بین  الثباتھو  األھم،  . ومع ذلك الزوج والزوجة ینطبق علىاألمر نفسھ .  ، وال یوجد سالم دائما نزاع واستیاء بین الناس

الناس ل . خلق هللا عز وج راحة عندما ال یكون موجوداسالم و یوجدال .  البعض مأفراد األسرة والتحلي بالصبر تجاه بعضھ
 . ، عن علم أو دون علم :، وتنشأ النزاعات عندما ال یتبع الناس األوامر اإلسالمیة  لبعضھم البعض ینمفید واكونیحتى 

لن ما لسبب  " یقولون أحیانا كما.  ، ویحدث نزاع من العدم موقفا تجاه أسرھم أو زوجتھم أو زوجھم ویتخذونالناس  یصدقون
. أعطى  بالصبر والمثابرة ىتحلعلینا أن ن،  . لذلك ، والطالق یحدث " النزاعات الكبیرة والمعارك تندلع یمأل حتى بذور التین

سأتركك  : " نقول الشجار. في معظم األوقات بسبب  استخدامھا یجب علینا،  . أعطى الصبر والمثابرة ھذه القوة للناس هللا
.  لعبة إنھا لیستھي ھذا". ، "دعونا نن ھناك المزید من الحب ، وھكذا لم یعد،  تحب الزوج لم تعد". یقولون الزوجة  ذھبأو

سبب ویجعل یعطي هللا في المقابل شیئا مع  ، . ألنھ إذا كان من دون سبب أكبر: یعطي اضطراب  هللا یفعل ھذا للناس
 . تحملت ذلك"، لشيء لم یكن الشخص تحملھ وندم علیھیا لیتني . في وقت الحق یقول الشخص: " تحملھیالشخص 

.  تحملالالناس قوة الصبر و، أعطى هللا  ، كما قلنا . ومع ذلكیصبرون ال و یتحملونال : ذا الزمن الناس في ھه ھي صفة ھذ
،  مستمر بدال من الصبر رفض. إذا كان ھناك  . ال یحدث ذلك على الفورصابر ویتحمل الشخص یتعلم ھذا من خالل كونھ 

، وأحیانا من الراحة ، وأحیانا یأخذ شیئا  . ولكن الشخص یمكن أن یتحمل ببطءشجار طالق أو ثم في النھایة ھناك ومن 
 ". ما قیل لیس صحیحا : " أو في بعض األحیان یقول ، اآلخر یفعل ذلك

،  خطأ في زوجھمال یجدون، وفي أصغر شيء إما  صبر، الناس الیوم لیس لدیھم  . ومع ذلك ". إنھ أمراصبروا  " عز وجلهللا یقول 
 السلوك حتى نتمكن من جمیعا والذكاءیرزقنا الوعي . هللا  خطأ في أنفسھمال. انھم ال یبحثون عن  ، أو الدولة الحكومة،  طفلھم،  والدھم
 ومن هللا التوفیق .  . إن شاء هللا ونستمر بالتقدم بلطف

	الفاتحة .
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