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«رشیارسال و پذ »  

   
 

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  

 

 بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ أعوذ 

 بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِیمِ 

  عَلَى لِكَۚ  ذَ  إِنَّ ۚ  مَا أَصَابَ مِن مُّصِیبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا  »

 « یَسِیرٌ اللَّهِ

هر رنج و مصیبتي كه در زمین )از قحطي فرمایند: »خداوند متعال در حضرت قرآن سوره حدید مي 

در نفس خویش )چون ترس و غم و درد و الم( به شما رسد همه در كتاب    و آفت و فقر و ستم( یا

)لوح محفوظ ما( پیش از آنكه همه را )در دنیا( ایجاد كنیم ثبت است و البته این كار بر خدا آسان  

ا.  (22)«.است م  نیچرا  در   ؟فرماینديرا  كه  است  متعال  اراده خداوند  و  این خواست  حقیقت  در 

 یقینا خواست و اراده خداوند در پس هر   اكنون رخ داده است. و   شده   اشاره حضرت قرآن به آن 

 



 

 

 

 

 

 
 

كردم، از آن جان   يكار را م  نی: »اگر ا كه  دینشو  راحتجمله نا  نیاز گفتن ا باشد، بنابراین  كاری مي

 . كردم، بهتر بود.« يكار را مآن بردم. اگر  يسالم به در م

دانند و بر حَسَب  خواست و اراده خداوند را مقدم بر خواست خود ميهمیشه در تمامي امور    مؤمنان

 كشندي از آن عذاب م  رند، یرا نپذ این موضوع  اگر  این امر همیشه در آرامش و آسایش هستند ولي

من خودم ،  آوردم  يپول درم  نقدریمن ا  ، كردم  يكار را م   نیآنجا بودم. من ا  ای  نجای: »االن اندیگوي و م

های    صحبت  نیهمه ا  . ماند«  يبردم، زنده م  يم  یدكتر   نیچن  شیرا پ  ياگر كس   ، دادم  يرا نجات م

در    يوقتبنابراین ای سالك بدان و آگاه باش كه  .  باشدمي   پوچ و بي معني اصوال به دلیل غم و اندوه 

قطعا از آرامش و ثواب زیادی برخوردار    ، آن را پذیرفتيو    یشد   میتسلبرابر خواست و اراده خداوند  

 دهد واین اجازه را نمي خداوند  چرا كه    یرآو  ي به دست نم   یزیصورت، چ  نیا   ریدر غخواهي شد،  

  ن ی ا ی و  شو  يم  يمرتكب نافرمانخواست و اراده خداوند مقاومت كني،  ناكرده در مقابل    یاگر خدا

 ست. وندبه خواست خدا  زیهمه چ ن، ی خواهد رفت. بنابران نیاز ب هم رنج 

  امری كه وجود ندارد.    يدرمان  ه گذشت  یمرده و نه برا  ینه برا : كه  وجود دارد  يضرب المثل ترك   كی

.  دیبرگردانبه عقب    دی توان  يشما نمرا    در حال حاضر مرده است  كه   يكس  اتفاق افتاده  و یادر گذشته  

و حمد و سپاس خداوند متعال را  شاءاهلل كه بتوانیم آن را رعایت كنیم    كالم بسیار زیبایي است و إن

یا شر باشد، در هر دو صورت ما باید   دهد ، حال آنكه آن اتفاق خیروقتي اتفاقي رخ مي   به جا آوریم. 

رسد را باید با  خداوند متعال را شاكر باشیم، در حقیقت هر آن چیزی كه از جانب دوست بر ما مي

منت پذیرا باشیم و  شكر او را به جا آوریم. باشد  كه خداوند ما را در پناه امن خود حفظ كند  دیده  

 إن شاءاهلل. 

آنها را اوالً  كه    است  فراوان خوانده شده   اریبس  حاتیصلوات و تسب  دعا،   ،ی قرآنها، سوره ها  ختم

  ا یو اول  اءیو صحابه و همه انب  تیاهل بسپس  و    ملسو هيلع هللا ىلص عظیم الشأن نور عرش اهلل محمد مصطفي   امبریبه پ

   روح ژه یگذشتگان ما به ودر. روح اقوام قرائت كنندگان و همه میكن  يم می تقد خ یو ارواح مشا

 



 

 

 

 

 

 
 

الحقاني  ناظم  خ یموالنا ش  سرورمان حضرت سلطان    اشار یآنه، حله سلطان، عثمان    هیجاح،  عادل 

إن شااهلل سعادت دنیا و .  شاد و خندان بادرفتند،    ایاز دن  راًیكه اخ  یافند  يمصطف  يو حاج  یافند

  ی معنو  ت یحما   شهیشااهلل هم   ن إ  آخرت نصیب این افراد شود و به تمامي اهدافشان دست پیدا كنند. 

  دوستان   و  كه از بندگان  تین  نیو حوادث حفظ كند. به ا  ایخداوند آنها را از بالو    وجود داشته باشد

 خدا باشد.  زیعز

 

 اهلل توفیق. الفاتحة. ومن 

نيالربا يالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

( فیدام اهلل عمره شر ا)  

31۴۴، ربیع الثاني 6/ 1۴۰۰، آبان 12  

12,November, 2021/12, Kasım , 2021 
 

 

 


