
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

«   مومنان پسنديده است یبرا زیهمه چ »  

   
 

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  
   

 

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

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  

  
ِجيمِ أعوذ  اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  بِاَّللَّ

 

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحما ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ

 

 «لِیَبْلُوَكُمْ أَيُُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا»

 

 (. 67:02رآن )قاز شما در عمل نیكوكارتر است.«  کي ،شما بندگان را  بیازمايد تا كدام  هلالج لجخداوند  

  ش ي افراد مورد آزما  ".  ديجهان را به عنوان محلى براى آزمايش انسان آفر  نيله ا و جال  ه عزُّ  خداوند

  خداوند   كه چه كسي صبورانه اين آزمايش الهى را مى گذراند.   ديد  میقرار خواهند گرفت. و خواه

 داده و بهبود بخشند.  رییجهان را تغ ني توانند ا يكنند م يفرمايد: مردم فكر م يعظیم الشان م

 



 

 

 

 

 

 

 

خوب   يمردم چه كس  نی تا مشخص شود كه در ب  ديآفر  ی جهان را به گونه ا  ني الله،  اخداوند عزُّه و ج 

 بد است.  يو چه كس

مكان    کيمكان خوب )بهشت (و افراد بد به    ک يافراد صالح  به    نكهيا  ی آنها ، برا  صی تشخ   یبرا 

  ر یی ن را تغ آ  دیتوان  يقانون و دستور خداوند بزرگ مرتبه است و شما)بشر(  نم  نيبد)جهنم( بروند. ا

تمام تالش خود را در انجام كارهاى خیر صرف كنید. وقتى در زندگى به سختى بر   د يشما بادهید.  

 گرفت.  دیو براى آن صبر پاداش خواه دیصبور باش  ديمى خوريد ، با

مومنان خوب است. كارهاى آسان و كارهاى سخت، هر    ی برا  ز ی: همه چندي فرما   ياكرم )ص( م  امبریپ

 روند.   يهدر نم هوده ی آنها باعمال دو از نظر آنها نیک  است و به خاطر آن پاداش دريافت مى كنند. 

  ی سود   چ یتوانند كل جهان را تصرف كنند ، كه ه  يكافران ضرر است. آنها م  ی برا  زی جهان همه چ  در

افراد    نيا   یبرا  يثواب   چ یو ه   يپاداش  چ ی، هها را متحمل شوندبراى آنها در بر نخواهد داشت. همه رنج  

  ست ین  مهم.  است  آناندر حقیقت بهشت    ایدن  ني و دوستان او هستند. ا  طانی وجود ندارد. آنها قوم ش

آنها در آخرت    رايآنها چقدر بد است ، هر چه هست ، بهتر از عاقبت آنها در آخرت است ز   تی كه وضع

  سه ي)در مقا  ایدن  ني رنج در ا  ني بدتر  يبزرگ است. و حت   اریرنج در جهنم بس  به جهنم خواهند رفت. 

 . استآنها مانند بهشت  یبا جهنم( برا

  ي كه خداوند سخت  يها به نفع آنهاست. هنگام  ي برند. سخت  ياست كه مومنان سود م  ل یدل   ن یهم  به

اتفاقات خوب در   يوقت . رندیگ يفرستد ، آنها پاداش بزرگى را در آخرت  به خاطر صبوريشان م يم

پاداش دريافت    زیآن شكرها ن  یزندگى مؤمنان اتفاق مى افتد، آنها شاكرند و شكر مى گويند و برا 

ند.  را به خاطر بسپارند و درك كنند كه چقدر خوش اقبال هست  نيا  شهیهم  ديمى كنند. مومنین با

از   ز یخدا گله مند باشند. همه چ ازكنند و  ت يبه خدا شكا  د يبا خدا مخالفت كنند. آنها نبا ديآنها نبا

الهى به  در امتحانات صبور باشند. وقتى صبور باشند، امتحانات    دي، مومنان بانيطرف خداست بنابرا 

 لهى خواهند شد. مردود بارگاه ا ز ی، آنها نرسد. اگر آنها صبر به خرج ندهند يم انيپا



 

 

 

 

 

 

 

كه خداوند حامى ما باشد. باشد كه خداوند ما را مورد امتحانى قرار ندهید كه نتوانیم آن را از    باشد

 . شاهلل نإ حافظ بندگانش باشد  خداوندسر بگذرانیم. 

 همه ما را حفظ كند ان شاء اهلل.  خداوند

  

 

 

 
 

 ومن اهلل توفیق. الفاتحة. 

نيالربا يالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

( فيدام اهلل عمره شر ا)  

31۴۴، صفر 2/ 1۴00شهريور،  91  
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