
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 «  دیور و استوار باشصب »

   
 

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 

 « .آمَن وا اصْبِر وا وَصابِر وا وَ رَابِط وا وَاتََّق وا اللََّهَ لَعَلََّک مْ ت فْلِح ونَ نَیالََّذ  هَای َّأَ  ای  »

آورده »فرمایند:  عمران میآل  خداوند متعال در حضرت قرآن سوره  ایمان  اید صبر  اى كسانى كه 

 « گار شویدكنید و ایستادگى ورزید و مرزها را نگهبانى كنید و از خدا پروا نمایید امید است كه رست

در راه خدا الزم  و استقامت  : »صبور باش و با صابران باش. صبر  فرمایندخداوند سبحان نیز می(.  200)

 .وعده خداوند است  نی . ایشو   یم  روزیعاقبت به اذن خدا پ  ، یكرد  یک ین  یكن«. وقت   یک ین  پس  است

ای سالک بدان و آگاه باش كه صبر را پیشه راه خود كنی چرا كه در این دنیا مشکالت و گرفتاری  

 تحمل كنند،   ی وجود دارند كه نمیتواننددافراب این مشکالت سَبر حَهای بسیار زیادی وجود دارد. 

 



 

 

 

 

 

 
 

گیرند، كنترل خود می كنند و همه چیز را در  بنابراین به غصب و تسلط بر اموال دیگران اقدام می

 بنابراین باید صبور و پیگیر باشیم و آنها را نپذیریم. 
 

به انجام كارهای خیر مشغول باشید و   پس بهتر است كه  دهد.  یم ب یدر همه جا مردم را فر طانیش

 بیكنند كه از فر  یفکر م  گرانیاگر د  شود. صدقه بدهید، چرا كه این اعمال در نزد خداوند ضایع نمی 

 چ یه   و  دهندی م  بیخودشان را فر در اصل    آنها  ، كامال در اشتباه هستندبرند،  ی دادن مردم سود م

 . د شدنخواهن عایدشان یسود و بركت 

آن را پس  و   از من گرفت یادیكرد و پول ز انتیمرد به من خ نیا " ندیگوی و م ندیآیاغلب مردم م

توانم    یم  ا یآ"رسند:  پی م  آنها  ، این مقدار پول بسیار زیادی است  . ". دیمن دعا كن  یلطفا برا  دهد، می ن

كه: بعد از قرض   عادل الحقانی بارها فرمودند  ناظم  خ یموالنا شحضرت سلطان    ، "رم؟یآن را پس بگ

این مقدار پول،   او چندیبنوشنیز    آب  وانیل  ک یدادن    ک ی   هیممکن است شب   د؟یگو  یم  نی. چرا 

در دست  بی شک،    رند، یگی مپولی را    و دروغگویی   از راه حرام، با تقل  یبه نظر برسد. اما وقت  یشوخ 

  ر یاهداف خ  یاگر مردم از آن برا  ن، یخواهد رفت. بنابرا  نیاز ب   یسود  چ یبدون ه و    ماندیآنها هم نم

  گر ید  یزها یچ  یااگر بر  ولی  ردیپذ   یاستفاده كنند، خداوند آن را م  و جهت رضای خداوند متعال

 .شود یم ده یپولشان دزد  یكم توجه لیباشد به دل

با   یكس  یوقتدرنتیجه مراقب باشید تا این مقدار برای امور خیر وبرای رضایت خداوند صرف شود.  

دهم. ی دهم. من به فقرا می كنم و آن را انجام میكار را م   ن ی»من دارم ا که بگوید:  این   یبه بهانه تقلب و  

و برخالف گفته    گیردب  از دیگران پول  و به همین ترتیب،   «و... سازمی. مسجد مسازمیدارم درگاه م

و خیر و    سود ، منفعت    چ یه از  خود، آن را برای سرمایه گذاری در تجارت و امور دیگر صرف كند،  

مردم فکر   بنابراین ، زیرا كه خیر و بركت در مال حالل است نه در حرام. اهد شدوبهرمند نخ بركتی 

 . دشوه  مینها برگرداندآآن پول به نکنند كه 

 



 

 

 

 

 

 
 

  من گویند: »افراد مکار و حلیه گری وجود دارند كه با خود میكنند.    دقت  سیارب  دیمردم با  نیبنابرا

 ، در صورتی كه در خیالی از آنچه مردم به من دادند سود خواهم برد.« و دهمی م  بیمردم را فر  نیا

   برند و این پول برای آنها هیچ خیر و بركتی نخواهد داشت. باطل به سر می  

اه پنما را در  ، ما را محتاج هیچ بنده ای نکند وباشد كه خداوند به ما بندگنش روزی حالل عطا كند

 إن شاهلل.  دخود حفظ كن

 

. 

 ومن اهلل توفیق. الفاتحة. 

نیالربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

( فیدام اهلل عمره شر )ا  

88 3۱۴۴، ربیع الثانی ۱2/ ۱۴00،  آذر 8  
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