
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 ال تطلبوا الصبر

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا، مدد 
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

. الصبر صعب. "ال تطلبوا الصبر" ، اللطف والكرمیخبرنا من منطلق الرحمة ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم 
في أي شيء نفعلھ". ألن بعض الناس  وال یعسر علینا. علینا"هللا ییسر  الدعاءب نقومعلینا أن  ،لذلك

 یفترضون أنھ سھل. ."ألصبر علیھ صاب ببالءاُ "دعني  یقولون
 

. ال یستطیع الجمیع یأتي البالءقد قال منذ البدء أال تطلبھ. مع الصبر  ملسو هيلع هللا ىلصفإن نبینا الكریم  ،لذلك
بالء ینزل العانون. بعض الناس یُ  ،. بالتأكیدتحملھیمكنھم  الناس. ھناك عدد قلیل جدًا من تحملھ

على الفور.  یعترضونرون. بعض الناس باأحدھا یأتي قبل اآلخر. لكنھم أناس ص ،علیھم كالمطر
 ".ال تطلبوا الصبر" ملسو هيلع هللا ىلصیقول لنا نبینا الكریم  إعتراضوبدون أي  ،لذلك

 
أھل من اإلحسان. نحن لسنا  تجلي، وھناك أحدھا ھو تجلي اإلمتحان� عز وجل تجلیات كثیرة. 

یعطي مثل ھذه األشیاء الجمیلة التي  هلالج لج. واإلحسان یعني أنھ باإلمتحان. ال یمكننا القیام اإلمتحان
الفقر  ،باألمراض ال یمتحننا هلالج لجهللا  حسان دائما.اإلعاملنا بیُ  هلالج لج هللااإلحسان. بیجب أن نطلبھا دائًما 

أن یعطي  هلالج لجهللا نرجو من األزواج والزوجات فیما بینھم. ، األقاربب ال یمتحننا هلالج لجهللا . والدواأل
 عددھم ونالحقیقی الصابرون، ، كما قلناوإالمثل ھذا الدعاء. ب نقومكل شيء باإلحسان. یجب أن 

 .قلیل
 

األَْمثَُل  النَّاِس بَالًَء األَْنبِیَاُء ثُمَّ  أََشدُّ  ". ھذا صحیح. بالبالءبون إلى هللا رّ قتیفترض الناس أنھم سی
نتم أین أ]. بعض الناس یفكرون في ذلك ویریدون أن یكونوا مثل األنبیاء. شریف حدیث["فَاألَْمثَلُ 

ذلك. ال  وا، ال تطلبجمیعاً. لذلك ستكفیھم، ھمصبرمن محیط  نقطةإذا أُعطي الناس  نبیاء؟ین األأو
ال  هللا. صعب . إنھحفظناهللا یعلى اإلطالق.  حملھت"أستطیع". ال یمكنك  حملھ. یقولونت میمكنك
یُعطینا  هلالج لجالناس بأنفسھم. حفظنا هللا. هللا  ال یطلبھ ویجب أنال یستطیع تحملھ.  حمالأحداً  یُحّمل

 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. جمیعا من إحسانھ.
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