
 
 
 
 
 
 
 

 صبرفایده های  

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا، مدد يا رسول هللا، مدد يا

 ر.شيخ محمد ناظم الحقاني، دستوشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 ِ  َواْصبِْر َوَما َصْبُرَك إَِّلا بِاَللا
 

 صبر" (.۱۲۷:سوره نحل)" باشد هللا برایصبر كن، و صبر تو فقط "هللا عز و جل می گويد 

نيز با بالی بزرگ،  صبراست.  ممکن صبر، هر چيز با صبرکن، هللا پاداش را ميرساند" می گويند. با 

پايان آنها می گويند  .صبر ندارند انسان هاحاَّل هستند.  صبور تمرين، همه اينها همديگرنبست به  صبر

 حرکت می کنند، سپس آنها از آن پشيمان می شوند. و زود خشم . آنها بالفاصلهسالمت است صبر

 ده است. يی برای چيزهای بی فاپشيمانکند،  محافظت، هللا اوقات بعضی

 

 هللاه ای است که موسس ازدواجاست چونکه  بين يک زن و شوهر صبر، حياتمهم در  چيزيک 

 دارد. در حال حاضردوست  کمتر آن چيزی است که هللاآن را دوست دارد. طالق نيز حالل است، اما 

چرا طالق گرفته اند.  ،ازدواج کرده اندکه  همونطوریازدواج می کنند، ما می شنويم، آنها  انسان ها

 مشکليک  از هيچ چيزاست. چيزی کوچک را بزرگ می کنند،  بی صبریبخاطر  اينطور است؟

کنار بماند،  سکوتو  صبربا . در حاليکه اگر ميشودنابود  خانوادهمی شوند،  جدادرست می کنند، سپس 

 . جلو می روند خوبهم 

 

اين چيز را به من "نباشند.  صبوربراينکه سبب می سازد  صد هزار انسان ها شيطان به اما

 از قصد نه ،گفت از قصدمی خواهد انجام بدهد؟" در حاليکه که آن را نه چگونه اين کار را با من گفت؟ 

 . پشيمانی است، پايان آن نباشند صبورکرد. اگر 

 

می بدتر  را و کار ی نشان می دهندرصبهم کبر، هم بی  انسان هاهمانطور که می گوييم، اين 

به  ها ، آن زمان کارصبور باشيد و ناديده بگيريد. َّلزم است. حتی زمانی که در جاده می رويد، کنند

 عادتتبديل به ، مبارزه می کنيد بار ميپريد، هر روز دهچيز  هربا شما  نه، اگرانجام ميگيرند. راحت 

زيبا را به انسان ها نشان  تصفااين خداوند  انشاءهللاآخرش را فقط هللا ميداند که چه ميشود. می شود. 

 باشيم و پاداش هللا را به دست بياوريم.  صبوربه هم ديگر  انشاءهللا نسبت بدهد.

 

 و من هللا التوفيق.



 

 

 

 

 

 

 

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۳۹ رجب ۱۷


