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 «  شِفا از جانب خداوند است»
   

 

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 
 

 « وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِینِ »

و چون بیمار شوم او مرا درمان »فرمايند:  می  80خداوند متعال در حضرت قرآن، سوره شعراء،آيه  

خوب است.     یبرخ  و برایافراد دردناک    یبرخ   یبرا  یمار یبفا از جانب خداست.  شِ  . «بخشدمى  

  یم  ده یباشد بخش  یاگر گناه  ، يدشد  ضياگر مرخوب است.    زیهمه چمنان  ؤو م  مسلمانان    یبرا

 رود.  ینباشد درجات باال م یشود و اگر گناه  یبه توبه م ليشود و تبد 

معنو   یزیچ  ره منظر  جسمان  ی از  مصطفی)ص(    دارد.   یمنفعت  یو  محمد  اهلل  عرش  نور  حضرت 

کند. در   یم یریو جنون جلوگ  یروان یها یمار یاست که از ب  ني ا یسرماخوردگ ده يفافرمايند: می

است.   ده يرا با حکمت آفر  زی خورند. خداوند همه چ  یسرما نم  وانهيافراد د  د، یواقع، اگر نگاه کن

 کنند.  یرا بدتر م اوضاعمردم با به هم زدن آن، 
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ب  یهنگام  ن، يبنابرا احساس  افراد  اما مردم   ديباالبته که  کنند،    یم  یماریکه  کنند  دارو مصرف 

بروند. مردم    یوپسی خون و ب  شيآزما  ، یکوچک بالفاصله به جراح  زیچ  ک ي  یدهند برای م  ح یترج

  د، نباش  یزی. اگر چرد یگ  یفرد قرار م  یروح  ط يشرا   ریبدن تحت تأث  رايآنقدر دور بروند، ز  دينبا

اگر چ   یمن   یاتفاق و  با  یزیافتد.  توکل کرد  ديهست  بنابراينبه خدا  ا   ،    د ي متوجه شو   نکهيبدون 

 شود.  یم ديناپد

اگر   یحت.  طلب شِفا کنید  وند کريماز خدا   دياز جانب خداست. با   همه اين مسائلکه    م یبدان  ديبا

به عنوان    اين داروهااز  ديما با  خداست. جانب  فا از  . شِستیدرمان با دارو ن   د، یکن  ی دارو مصرف م

نخواهد داشت.    یا  ده يفا  چ یکه درمان از دارو است، ه  دیکنیاما اگر فکر م  میاستفاده کن  لهیوس   کي

 شما مضر است، خداوند ما را حفظ کند.  یبرا

  د ی و او را دعوت کن  دیاو التماس کن  به  ديفا دهنده خداست. شما بامطمئناً درمان الزم است. اما شِ

ی روحی و نه منفعت معنوی  نه منفعت  میصورت همانطور که گفت  ني ا  ری در غ،  فا دهدتا شما را شِ

 خداوند ما را حفظ کند.  همراه نخواهد داشت. ه برای شما ب

  ن ي خداوند متعال به آنها ا ابند؟ي  یفا مچگونه شِ مانيا  یمسلمان و ب ریغ  نديگو  یمردم م که البته

است که آنها انجام    یکار  نيو ا  انجام دهند  ی شتر یو کفر ب  رفتارهای بدتردهد که    یامکان را م

بخشش ندارند، اگر بخواهند    یبرا  یزیچ   رايز  رند، یگی آنها بعداً مورد بازخواست قرار مدهند.  یم

 .  ماندیم یباق ایدن ني در ا زیو همه چ های ماریب ني که توبه نکنند، ا یشوند، تا زمان ده یبخش

وقتستین  ینگران  یجا   نيبنابرا نکن  ديشد  ضيمر  ی.  نباشید،   دیوحشت  نگران  با  و  فکر   ديشما 

  ما سود دارد.« خداوند ما را حفظ کند   یدستور خداوند است و برا  ني ا  م؟ی چه کار کن  ديما با»  د، یکن

  د؟ یانجام ده  دیتوان   یم  یهستند. اما چه کار  ماریاز مردم ب  یاریفا دهد. بسرا شِ   ضاني مرو تمامی  

به امر خداوند خلق کردند. مردم خواهند   را  کروبیم  نيآنها ا  . است، از آن...«  کروبیم  ني» از ا 

دهد.   یرخ م  یمختلف  یقلب باشد، مرگ از راه ها  اي  روسيو   کروب، یم  لی رد. و اگر مرگ آنها به دل مُ

 .  در اشتباه است. خداوند ما را حفظ کند رد، یگ یهر که گمان کند مرگ از آن سرچشمه م

وقت   و از جانب    مرگ دق   د، يآ   یم  یامر خداست.  نه دق  یا   قهینه  و  . تر  عقب  ی ا  قهیجلوتر است 

 پس . رندیم ینم ستند، یکه ن یرد. کسانخواهند مُ رند، ی امر بم ني که قرار است از ا یکسان ن، يبنابرا
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.  میداشته باش  مانيبه او ا   ديما باشود.    یهمان م  بخواهد، متعال    ی. هر چه خداستیبه ترس ن  یازین 

 .  ديفرما تيعنا باعزت  و ايمانی قویخداوند به همه ما طول عمر 

 و من اهلل توفیق 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ف يدام اهلل عمره شر نی )االربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

3۱۴۴، رجب 3۱ / ۱۴00،  بهمن 62  

15, February, 2021/15, Şubat, 2021 
 

 

 


