
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

« راز موفقیت  »     
 

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  
   

 

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

سولا للا   داد يا را ما  

سولا للا،   داد يا سادات ااصحابِ را  ما

داد يا ماشايُخنا  ،  ما

 دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزداغستانی ، 

قاانی،   داد يا شيخ ناظم الحا  ما

تُنا صحبة ، والخير ريقا داد طا ميع  في  ما الجا  

 

." آن را ناتمام  ديخوب انجام بده  د، يده  یرا انجام م   یکار  ی"وقت :  نديفرما  ی اکرم )ص( م  امبريپ

کرد.    د ينخواه افت يدر ی برد و پاداش  د ينخواه یبهره ا  ز ي، از آن چ دي.  اگر آن را ناتمام بگذاردينگذار

.   ديد و آن را ادامه ده ي، از قبل به طور کامل به آن نگاه کن   د يکن  ی را وارد م  ی ، هر راه   ی راه  ی وقت

 .است ی استوار تي .  راز موفقد يثابت قدم باش

  ی ناظم آمد.  مدام م   خينزد موالنا ش  کباريکرد ،    یم   لي که در قبرس تحص  یسور  یدانشجو  ک ي 

کار را انجام دهم؟   نيا  د يمرد ثروتمند شده است.  آن مرد ثروتمند شده است.  چگونه با  ن ي: »اديپرس

فکر    یزي.  اگر به چ دي ناظم )ق(، گفت: "ثابت قدم باش  خي«  او در مدرسه هم خوب نبود.  موالنا ش 

 ".شما خوب خواهد بود ی، برا تي.  در نهاد يو آن را ادامه ده  دي، ثابت قدم باش د يکرده ا

  ی م   یتجارت بزرگ را راه انداز  کي کنند.  آنها    یفرار م   گريد   زي به چ  یزيامروزه انسانها از چ  

به    دنيافتد.  رس   ی نم  ی اتفاق  چ يروز ه  کي کنند.  در    یآن را ترک م   ما  يمستق   یري گيکنند و بدون پ

  ز ي چ  مه انسانها ساده شده است.  ه   یبرا  زي به صبر و استقامت دارد.  امروزه همه چ  ازين   ت يموفق

خواهند    یآورند.  آنها م  یآن فشار م  یرو  یحال آنها به سخت  نيکنترل از راه دور است.  با ا  یدارا

   کند.  ی شما ساده م  یوجود دارد که آن را برا   یاد يز  ی.  ابزارهافتد يخود اتفاق ب   ی به خود  زي همه چ

 دهند.   نجاما ی نيو د   یهمه کارها را از نظر مذهب  د يوجود ، انسانها ]خود[ با نيبا ا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  ندي گو  ی توانند درک کنند.  آنها بَلفاصله م  یاست که انسانها نم   یزيچ  نيمهم است.  ا  یاستوار 

  ی ".  آنها ازدواج م  رم يگ   یم   گر يد  ی کيشوم و    ی"من آن را دوست ندارم.  من از شر آن خَلص م 

کنم. "     یم  دايپ  را  گريد  یکيکنم و    ی: "من او را دوست ندارم.  من او را ترک م ندي گو  ی کنند و م

 .دشوار است  ز يو جمع کردن همه چ  زدي ر  ی، جهان به هم م دي کن ی کار را م ن يا یاشتباه است.  وقت 

تَلش کنند و ثابت قدم باشند تا    د يانسانها با.  خود  د يانسانها آفر  یخداوند هم خوب و هم بد را برا 

اکرم )ص( فرمودند:    امبر ي.  همانطور که پ ميکارها را ناتمام بگذار  ست ي.  خوب ن رنديبگ  ی خوب  جه ينت

را به طور ناقص    هاکار  ستيکه ثابت قدم ن  ی."  فردد ي، خوب انجام ده  ديده   یکه انجام م  ی"هر کار

  گر يد  یبه جا  يی"  شما از جاست؟يپرسد: "چرا موفق نشدم؟  مشکل من چ  یدهد و سپس م  یانجام م

 .نداشت.  مطمئنا  نخواهد شد  یا جهيکه نت دييگو ی .  و سپس مديپر   یم

انسانها امروزه خراب    ايبه آنها داده است ،    ی شتريخدا صبر ب  ايصبورتر بودند.     ميانسانها در قد 

.  صبر و استقامت ندارند.  باشد که خداوند در  فتد ي فورا  اتفاق ب  زي خواهند همه چ  ی شده اند.  آنها م

که    ستيباشد.  خوب ن   دمدر راه بد ثابت ق  ديکس نبا  چيعطا کند.  ه   یراه حق انشاءللا به ما استوار

که در راه بد ثابت    ی.  کسم يه راست ثابت قدم باشدر راه حق و را  دي.  ما باميدر راه بد ثابت قدم باش

سخت تر    نيدر ثابت قدم بودن در راه حق و راه خوب است؛  و ا  دهيندارد.  فا  ی سود  چيقدم است ه 

 راحت تر است . خدا حفظمون کنه .   ی است . قبل

 

  

 

 

 
 

 ومن اهلل توفیق. الفاتحة. 

نیالربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

( فیدام اهلل عمره شر ا)  

31۴۴محرم،  92 / 1۴۰۰شهریور،  51  
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