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 « انبشارت به بیمار »
   

 

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

ِجيمِ  اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحما ِ 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

 دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزداغستانی   

داد يا شيخ  قاانی ما  ناظم الحا

داد   تُنا صحبة ، والخيرما ريقا ميع  في طا  الجا

 

 أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ  . 

 بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِیمِ 

 الصَّابِرِينَ« وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالُْجوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ  »

و قطعا شما را به چیزى از ]قبیل[    »  فرمايند:مي  155، آيه  بقره خداوند متعال در حضرت قرآن سوره  

هر    . «آزمايیم و مژده ده شكیبايان راترس و گرسنگى و كاهشى در اموال و جانها و محصوالت مى 

: دني فرما  يم  متعالخداوند  ،  مرگ  ، یماریتواند وجود داشته باشد. فقر، ب  يم   و امتحاني  نوع آزمون

 صابران را بشارت ده. نَ«، يرِ »وَبَشَِّرِ الصََّابِ
است و خداوند متعال به   يبزرگ  لتیبه خدا، فض  ماني صبور هستند. صبرو ا  ایدن  نيدر ا  يافراد كم

  ی ا   ده يفا  چ ینه، خواهد گذشت و ه  اي  دی: شما چه صبر كننديفرمايندارد م  مانيكه به او ا  يكسان

  حكمت به    یا. عده يكه از صابران باش   ، يسالک عاشق بدان و آگاه باش كه تالش كن  یندارد. پس ا

 هستند كه  ي. افراد كمدیهنگام صبور باش ني درا شوند، ي م یخداوند دچار مشكالت و دردسر ها
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  ي نمو    . همه سركش هستنددیرا مالقات كن  یافراد   نیچن  دیتوان  يصبور باشند. شما به ندرت م 

 دانند چه كنند. 

  ن إدهد  ي را وداع گفت. خداوند به او پاداش صبرش را م  يدار فان  شبي افراد صبور د  ني از ا  يكي

در    یو عبدالسالم را نشناسند.    خ یش  یاديافراد ز  ديشا بودند و  عبدالسالم    خ یشايشان  شاء اهلل.  

 فهیدر حال انجام وظ  شهیهم  باًيتقر  يشانبود. ا  يعبداهلل داغستان   خ یبزرگ موالنا ش  خ یخدمت ش

قبالً در طبقه باال و   يعبداهلل داغستان  خ ی. خانه موالنا شندو حدود ده سال خدمت كرده بود  ندبود

زد عبدالسالم! و او همانجا خواهد   يم ادياست. او فر نطوریبود. االن هم هم نيیمسجد در طبقه پا

 آمد.  يبود دوان م 

تمام  يشان. اندرا متحمل شد  یاديز یرنج هاه بودند و  را پشت سر گذاشت یاد يامتحانات ز يشانا

. ندهرگز مخالفت نكردو جابجايي گذرانده بودند و  و فقر    یماریاز ب  يعمر خود را در رنج و درد ناش

  ن ی همچ   هيو    ندكرديو با آنها مخالفت نم  ندداديپاسخ نم  ، گفتندي م  یزیمردم چ   يهرگز وقت  يشانا

ند و مخالف گفتمین  "نه"هرگز    يشانا  ند و هر چه بگويیم برايش خوب است. داشت  خوبي  تی صخصو

در ظاهر به  ايشان    رفت. كشیدند، به آنجا مينبودند، بلكه همیشه موافق بودند و هرجا او را مي 

ش الفا   خ یموالنا  كه   شیب.  ندداشت بسیاری    شباهت  يالداغستان  ز يعبداهلل  است  سال  پنجاه  از 

م  گريهمد را قرمی شناس  يرا  اول  يشانارحمت كند.    ني . خداوند روحش  ، ما هستند  ياله  یا یاز 

رفت. او را مژده است كه   ایلحظات از دن  نيو درد تا آخر  یماریبا صبر بر ب  يشانا.  میشاهد آن هست

 »به صابران بشارت ده«. او از آن مردم است.  نَ«، ي : »وَبَشَِّرِ الصََّابِرِد ينفرما يم متعالخداوند 

ا   يرا برپا م   امت یكنند )ق  ياعتراض م   زهایچ   ني مردم در حال حاضر به كوچكتر  چ یه  نيكنند(. 

. حداقل در مقابل رنج خود  ای وجود نخواهد داشتهیچ نتیجه و   د يبريندارد. شما رنج م   یا  ده يفا

رنج   شتریب  كاش. در آخرت مردم خواهند گفت: »دادخداوند به شما پاداش خواهد    . دیصبور باش

ثواب   بهها  آن.  دم«یكشيم م  يچنان  در    ابنديي دست  م  رتخآكه  ا  كنندي آرزو  رنج   یكه  كاش 

به ما كمک كند إن شاءاهلل.   مؤمنان خوب است. خدا  یبرا  ایپس رنج و درد دن  .  دندیكشي م  یشتریب

به ما ندهد كه    یزی چ   میخواه   ياز خدا م   ، وند مخالفت كنیمخداحكمت و تقدير  مبادا در برابر    تا

 . مياور یطاقت ن
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ا  دیصبر نخواهفرمايند:  حضرت نور عرش اهلل محم مصطفي )ص( مي  با    ن ي كه صبر سخت است. 

وند  خداإن شاءاهلل  خداوند به ما كمک كند.  تا    م یصبور باش  د يبا  م، يشو يروبرو م  ی زیبا چ  يحال، وقت

 ما را امتحان نكند.  و خود با ما رفتار كند يبا مهربان متعال

  ي زگارانپرهیافراد صالح و    بادر بهشت  إن شاءاهلل    و  او قرار دهد  گاه جاي  راخداوند بهشت  إن شاءاهلل  

  مرتبه به ايشان عطا كند. مقامي واال و بلد كرد. خداوند  می مالقات خواه يشانمانند ا

 

 

 

 و من اهلل توفیق 
 

(ف يدام اهلل عمره شر ني )االربا يالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

31۴۴، رجب3 / 1۴۰۰،  بهمن 61  

5, February, 2021/5, Şubat, 2021 
 

 

 


