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 « سپاسگزار باشید، بلکه اعتراض نکنید »
   

 

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

 

  آنچهتنها  و    اندکرده   لیتحص   ندیگویدهند. می آموزش م  ، اندکه آموخته  یبا تفکر  ن زمانهایمردم  

از    یدر آخرالزمان امر به منکر و نه  :فرموده اند  اکرم)ص(  امبریپ  این است که  انده مطالعه کرد  که  

یاد برعکس شده است، آنها به مردم ای که ما در آن زندگی میکنیم همه چیز در دوره . کنیدمنکر 

همیشهمی که  بد  دهند  و  باشند  اعتراض  حال  کنند. در  مخالفت  چیز  همه  با"  بنابراین  ا    د ی شما 

که هستند، احترام گذاشته ره  ، که مخالف هستند، چه زن و چه مرد  یافراد   ی. برادیمخالفت کن

 دهند.  یاست که آنها آموزش م  یزیچ نی ا "شود.  یم

و هر نفسی که    برای هر لحظه از زندگی که در جریان استدهد که    یم   ادیخداوند متعال به ما  

باش،  کشیدمی وضع  دیشکرگزار  در  ز.  دیهست  یخوب  تیکه  شرا  یادیافراد  شما    طیدر  از  بدتر 

د: اند که بگویندهند، آنها اینطور یاد گرفته  که به مردم میبا توجه به این آموزشی  هستند. اما  

 . میباشمو طالب بیشتر از این  "دارم یشتر یب اقتیمن ل"

آنها آن را به شش روز و سپس پنج روز بعداً  کردند.    یمردم هفت روز در اروپا کار م  در گذشته

 هر چقدر هم  کمتر و کمتر شود.  دیاست و با  ادیساعت در هفته ز 35و بعد گفتند   کاهش دادند
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دانند. آنها قدر آنچه را که خداوند به آنها داده   یقدر نعمت را نم و    کم کنند، باز هم دوست ندارند

آنها هیچ گاه خدا را نخواهند شناخت و همیشه معترض  .  مخالف هستند  شهیهمو    دانند  یاست نم

  خواهند بود. 

  ی کند؟ گذراندن آن سالها و زندگ   یانسان چقدر عمر م  کنید که  فکر می . ستین  یخوب   زیچ   زیچ  نیا

آسایش و    باینطور گذارندن زندگی موجب سل  کردن با اعتراض و ناشکری اصالً فکر خوبی نیست. 

اگر آنطور که .  کنندل نمی قبورا    یزیرا دوست ندارند و چ  زیچ  چ یآنها ه  شد، آرامش آنها خواهد  

آنها خوب    یو آرامش خواهند بود. و تمام زندگ  شیکنند در آسا  یخواهد زندگ  یخداوند متعال م

 . پیش خواهد رفت

 ولی  با خوشحالی زندگی می کنداما  یک پنی هم ندارد    تیکه شخصی ح  دگاهی اوقات می بینی

و    میکن  قی لطف را تصد  نیا  دیپس ما بادالر دارد نه آرام است و نه خوشحال.    اردهایلیکه م  یکس

  م یکش  یس مف ن   هم    می هست  ضی مر  یوقت   یحت  ، میکش  یس مف ن    هستیم و  ما سالم  آن را بدانیم.   قدرِ

س  ف . خداوند از لطف و فضل خود به ما ن میرا بدان  نعمات  نید قدر ایما باو روزی داریم، در نتیجه  

  ، بنابراین کنداوست که رزق و روزی پاک به ما عطا میو    ستیمبه لطف اوست که سالم هبخشد.    یم

 باید شکرگزار باشیم. 

 ی، در حال  شندکِهستند و ن ف س مییعیکنند طب  یفکر م  ،در آب  انیماه  د، یگویهمانطور که موالنا م

شدند.   یرفتند غرق میآب م  ریو اگر ز  شندکِ  یس مف ن   زیکنند ن  یم  یزندگ  رونیکه در ب  ییکه آنها

 . ند شده خواغرق  روند،  اگر مردم در آبو  ردیم  یم د، یا یب رونیب یاگر ماه

تمامی نعمات   ونداحمت و بخشایش خود قرار دهد، خدما را قرین ر همه  وندخداباشد که إنشاءاهلل 

ان و شکرگزار این نعمات  دید قدرکند و این ما بندگان هستیم که بارا بین بندگانش تقسیم می

بود. مثل   طانیکه اعتراض کرد ش یکس نیاول د، دانیهمانطور که می، کنیمن یناشکر و  الهی باشیم

 وند ما را در پناه خود حفظ کند إن شاءاهلل. خدا یم. نباش طانیش

 

 و من اهلل توفیق 
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(ف یدام اهلل عمره شر نی )االربا یالحقانمحمدعادل  خ ی موالنا شسلطان حضرت   

31۴۴، رجب5 / 1۴۰۰،  بهمن 81  

7, February, 2021/7, Şubat, 2021 
 

 

 


