
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

« است از خداوند  یسرنوشت راز»   

 

كااةُ  بارا ِ وا ُة ٱَّللَّ ْحما را ْيُكْم وا مُ عالا  ٱلسََّلا

ِجيِم   اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

   

ِحيِم                  ْحماِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم َّللاَّ  

   
 

ِلينا وا اْْلِخِرينا ،  مٍَّد ساياُِد اْْلاوَّ سوِلنا ُمحا الساَلمُ عالى را اُة وا الصاَلا  وا

سولا للا   داد يا را ما  

سولا للا،   داد يا سادات ااصحابِ را  ما

داد يا ماشايُخنا  ،  ما

اغستانی ، دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزد  

قاانی،   داد يا شيخ ناظم الحا  ما

تُنا صحبة ، والخير ريقا داد طا ميع ما . في الجا  
 

خداوند است و سرنوشتِ مردم،   یگانگی: اعتقاد به سرنوشت ، اعتقاد به  ندیفرمایاکرم )ص( م  امبریپ 

راز است و به آن    کی  نی راز خداوند عزوجل است. هر کس بداند که ا نای و نزد خداوند نوشته شده 

  .داشته باشد ، درآرامش است مانیا

بفهمند    خواهندیشوند و م  ی م  دیافتد ، ناراحت و ناام   ی م  یاتفاق  شانیبرا که  ی دم زمانمراز    یاریبس

دانند که آن   یکه به سرنوشت اعتقاد دارند ، م  یافراد  اما!  اتفاق افتاده است؟  نیکه چگونه و چرا ا

 پس   افتاده ،   گریاتفاق که د  نی. ا ستیآن نریی و تغ  یبه ناراحت  یازیاتفاق از جانب خدا آمده است و ن 

«. شود و نه گذشته  ینه مرگ درمان م   »ضرب المثل وجود دارد    کی.  میده  رییآن را تغ  میتوان  نمی  ما

اند   از سر    آنچه که اتفاق افتاده و  یبرا  ستقرارنی پس  . گذشته  که گذشته هم  ومردگان که مرده 

 .یریگذشته ، بم

 



 

 

 

 

 

 

که به سرنوشت    یدر غم و اندوه هستند. کسان  شهیاست که مردم هم  یموضوع مهم   نی ، ا نیبنابرا

هم    نطوریافتاد ، و هم  یاتفاق م  نیا  دبای   که  دانندیکنند چرا که م  یاعتقاد دارند غم و اندوه را رها م

 وجود ندارد.   یگریشد و راه حل د 

در حال راه   شیچند روز پ  افندی  آدم  . فتدیب  دی اتفاق با   نیو چه خوشحال ، ا  دیچه ناراحت شو   پس

: چون آنجا بوده  ندیگوی اتفاق افتاده و م  نیکه چرا ا   کنندی شکست. مردم تعجب م  شیرفتن بود،که پا 

و    ،پس اتفاق افتاد  دادی رخ م  دیاتفاق با  نیا   کهیافتاد. درحال   ینم   شیاتفاق برا  نی و اگر او آنجا نبود ا

  ؟ ی انجام بده  یتوانیم  یاو پاداش و ثواب است. چه کار  یبرا  دیآیقطعاً هر آنچه که بعد از آن م

 انجام دادن وجود ندارد. خداوند ما را از سرنوشت بد حفظ کند.   یبرا یگریکارد

را   مانایخداوند عزّوجل    نکهیدر سرنوشت مردم است و ا   زین  نی، خوب است و ا دیدار   مانیا   یوقت

 . .. یاز اسراراله ستسّری خود،  ، ندهد هم ایبدهد 

 کند و درخواست ثبات کند،   به درگاه خداوند دعا   شهیهم  دیبا  آگاه است  از این راز با ایمانی که    فرد 

موضوع فکر   نی به ا  دبای است. همه فقط  زیچ  نیمهمتر  نی داشته باشد و ا  یتا سرنوشت و عاقبت خوب 

و باشد که   دیفرما  تی عنا  یما استوارباشند. خداوند به همه    ناراحتگرید   ی زهایاز چ  دیکنند و نبا

 . میشو ریعاقبت بخ 
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 ومن اهلل توفیق. الفاتحة. 

نیالربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

( فیدام اهلل عمره شر ا)  

3۱۴۴محرم،  7۱ / ۱۴۰۰شهریور،  3  

25,August, 2021/25,Ağustos, 2021 
 

 

 


