«درخواست صبر نکنید »
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حضرت ختمی مرتبت ،نور عرش اهلل ،محمد مصطفی(ص) از روی رحمت ،فضل و مهربانی به ما
میفرمایند« :صبر نکنید» ،چرا صبر کردن امری سخت است ،بنابراین باید دعا کنیم« :إن شاءاهلل
خداوند بر ما آسان گیرد و ما را در کاری که انجام میدهیم سختی ندهد» .چون بعضی ها میگویند:
«بگذارید مصیبتی داشته باشیم تا به واسطه آن صبور شویم» .آنها فرض میکنند که صبر کردن،
امری آسان است.
از این رو پیامبر اکرم (ص) از ابتدا فرموده بودند که درخواست نکنید ،چرا که با صبر سختی نیز
خواهد آمد و همه نمیتوانند آن را پذیرا باشند و اداره کنند .افراد کمی هستند که بتوانند آن را
تحمل کنند .مطمئناً برخی افراد رنج میبرند و بالها مثل باران ،یکی قبل از تمام شدن دیگری بر
آنها نازل میشود ،اما آنها افراد صبوری هستند ولی برخی افراد بالفاصله اعتراض میکنند .از این
رو ،پیامبر اکرم (ص) بدون هیچ اعتراضی به ما میفرمایند« :صبر نکنید».
خداوند متعال مظاهر بسیاری دارد .یکی از آنها مظهر امتحان و دیگری مظهر احسان است .ما در
حال بررسی نیستیم و نمیتوانیم این امتحان را انجام دهیم و احسان یعنی خداوند متعال آنقدر
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چیزهای زیبا میدهد که همیشه باید از ایشان احسان و خوبی بخواهیم .خداوند همیشه با مهربانی
با ما رفتار میکند .باشد که إنشاءاهلل خداوند ما را با بیماری ها ،فقر و کودکان آزمایش نکند .از خدا
میخواهیم که همه چیز را با مهربانی و احسان به ما عطا کند ،ما باید چنین دعایی بکنیم .در غیر
این صورت ،همانطور که گفتیم ،افراد صبور واقعی بسیار کم هستند.
مردم تصور می کنند که از طریق مصیبت به خدا نزدیکتر می شوند ،این درست است .مصیبت زده
ترین مردم پیامبران هستند و سپس «األَمْثَلُ فَاألَمْثَلُ»«،نمونه های بعدی» می آید .عده ای به این
موضوع فکر میکنند و میخواهند مانند پیامبران باشند .در حقیقت شما کجا و پیامبران کجا؟ و
اگر قطرهای از دریای صبرشان به مردم داده شود ،برای همه کافی خواهد بود .بنابراین ،آن را
نخواهید ،چون قادر به تحمل آن نخواهید بود .آنها میگویند "من می توانم" ،در صورتی که اصالً
نمیتوانید تحمل کنید .باشد که إنشاءاهلل خداوند ما را حفظ کند ،چرا که بسیار سخت است و إن
شاءاهلل خداوند باری را بر دوش کسی که قادر به تحمل آن نیست نگذارد و در حقیقت مردم نباید
خودشان آن را مطالبه کنند .خداوند ما را حقظ کند و از محبت خود به همه ما عطا فرماید.
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