
  
 
 
 

 
  

 

 فوائد الصبر
 

 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
 

  َواْصبِْر َوَما َصْبُرَك إِالَّ بِالّلِ 

صبوًرا بشأن الكوارث الكبيرة  ان تكون.  ". عند ذكر الصبر ، من الممكن التحلي بالصبر حول كل شيء صبرك إال باهللما ، و اصبر "

 لصبر .ل شابهتم تمرينكله  ابالصبر تجاه بعضكم البعض أيًضا ، هذأو التحلي 

. في  . يتصرف الناس فجأة وبطرق غير مقيدة ، ثم يندمون على ذلك هي السالم للصبر. النهاية األخيرة  اليوم الناس ليس لديهم صبر

 .المفيدة شياء غير لألهو  الندمحفظنا هللا ، بعض األحيان ، 

. الطالق ، على الرغم من  هللا هإن أحد أهم األمور هو الصبر بين الزوج والزوجة ، ألن الزواج هو األساس الذي يحبعالوة على ذلك ، ف

.  الصبر عدم؟ بسبب  . لماذا هذاطلقوا . اآلن يتزوج الناس وسرعان ما نسمع أنهم أمر مبغوض عند هللا عز وجل ، هو  أنه حالل

إذا ظلوا صبورين وهادئين في الحقيقة ،  . تتفككالعائلة  ،يبالغون في أي شيء صغير ويخلقون مشكلة تؤدي في وقت الحق إلى الطالق 

 ستتحسن أحوالهم .

؟ كيف يمكن أن يحدث هذا عنك كيف يمكن أن يقال مثل هذا الشيء  " . مثل الناس يصبرمن األعذار حتى ال  يخرج الكثيرالشيطان 

 . صابرا ، فإن األمر ينتهي بالندم المرء. إذا لم يكن  ، لم يتم قول ذلك أو القيام به عن قصد الحقيقة؟ في " شيء لكال

على الطريق ، يحتاج المرء إلى التحلي  السير. حتى  مع نفاد الصبر ، مما يجعل القضية أسوأ التكبر يظهرونكما قلنا ، هؤالء الناس 

كل شيء ، يمكن  المرء من زعجنمن ذلك ، إذا أ العكس. ولكن ، على  بسهولة ان يسير عمله، بحيث يمكن  المحاسبةبالصبر وعدم 

. هللا يعلم الناس هذه الصفة  ! ما يحدث في نهاية ذلك هللا وحده يعلم للمرء أن يمر بعدة معارك في اليوم ، األمر الذي يتحول إلى عادة

 ومن هللا التوفيق .  . من هللا الثواببالصبر مع بعضنا البعض ونحصل على . دعونا نتحلى  الجيدة ، إن شاء هللا

 الفاتحة .
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