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 « هر دقیقه آمد دردر کسب»
   

 

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 
 

 « النََّاسِ  نَیْنُداوِلُهَا بَ امُیََّالْأَ  وَتِلْکَ »

و ما این روزها]ى شكست    فرمایند: »می 140، آیه    آل عمران  سوره خداوند متعال در حضرت قرآن،  

 «. گردانیم ]تا آنان پند گیرند[  و پیروزى[ را میان مردم به نوبت مى 

گذرد   یشوند. روزها و زمان ها م  یاست اما آدم ها عوض م  یكیروزها    دنیفرما  یسبحان م  وندخدا

از دو    شیکرد. ب  می ر خواه سف  سیامروز به برادرانمان در انگل  اهللءشا  نإ   کنند.   یم  رییو آدم ها تغ 

  ب یعج   طیدو سال شرا  نیرسد. اما در ا  یلحظه به نظر م  کیمثل    د، ی. اگر نگاه کنه استسال گذشت

 حكمت خداست.  مده است و اینآبه وجود  یبی و غر

خداوند   . دیآیم  شی پ  شانیبرا  طیکه همه شرا  یمانند، در حالیم  ایدن  نیکنند که در ایفكر م  مردم

و    هستند»اکثر آنها غافلند«    ، کْثَرُهُمْ غافِلُونَ«ولى مردم »أَآن را سرمشق مردم قرار داده است.  

 مردم مثالها و یبرا  متعالکه خداوند  یدر حال ، «ست یاست. مهم ن یگر ید  زیچ نی : »اندیگو یم
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. هر که بفهمد  ستی جاودانه و ماندگار ن  ایدن  نی کند و بفهمند ا  دار یآورد تا آنها را بی م  ییها  عبرت 

خداوند   . جز رنج به دست نخواهد آورد. او فقط رنج خواهد برد یزیو هر که نفهمد چ برد یسود م

 . شددچار رنج خواهد  شتریب آخرتما را حفظ کند، او در 

  نكه یا   یو برا  را به دست آورند و آن را هدر ندهند  ایدن  نیا   یها  قهیتک تک دق  دیمردم با  نیبنابرا

در دل خود »اهلل«    شهیهمو    د یباشمشغول  متعال    وندخدا و ذکر  ادیبه    د یبا   دیآن را از دست نده

  ت هیچوق که  ،  به نفع همه است  موضوع    اینتوانند این کار را انجام دهند و رعایت  ، همه می دییبگو

 دل هایشان خالی از یاد خدا نباشد. 

  د یفهم  یو م   دیکن  ی نگاه مدر یک لحظه  شدن هستند.    یروزها در حال سپر  می اما همانطور که گفت

 ان تیها  شیموها و ر  ،دیکن  ینگاه م  تان  یمیقد  یاست. به عكس ها  ده یرس  انیبه پا  تان  یکه زندگ

شدند. اما شما هنوز فكر    دیو بعد کامال سف  شدند  دیسف  یدو سال کم  یك ی بعد از    ، بود  یکامال مشك

  ا ی. خدادیو از آن غافل هست  دیشده ا  کیعمر خود نزد  انیکه به پا  ی. در حالدیستجوان ه  دیکنیم

 در پناه خود حفظ کن. ما را 

با تضرع    نانچهچ.  شود  یبخواهد م  که  هر چه  رایدهد، ز  یخود را به ما برکت م  ادیخداوند همواره  

الهی درگاه  پذیرفته    وا  به  دعایتان  شد. بروید،  متعال  خواهد  آیه    خداوند  غافر،  سوره   40در 

: دنیفرمایخداوند متعال م«. ممرا بخوانید تا شما را اجابت کن»أَسْتَِجبْ لَكُمْ«،    ی»ادْعُونِفرمایند:  می

 . رمیشما را بپذ یتا دعا دیمرا بخوان

به نفع ما و مردم    این سفر  م یدوار ید. امیعطا فرما  یواقع   مانِیا   خداوند به همه ماشاءاهلل    باشد که إن

هر    ست، یودمان نخ   یفقط برا  مانی ا  را یما قوت بخشد، ز  مانی انشاءاهلل به ا.  شاءاهلل  إنآنجا باشد  

و    شودی تر م  یقو  آنهاهم در شما و هم در    مانیا  د، یخود شو  انیاطراف  تیهدا   له یوس  شتریچه ب

 . ابدیی م شینور شما افزا 

ابنابراین باشد که إن شاءاهلل    وند کریم به این سفرخدا  یرضا  سفر را برکت دهد. ما   نیخداوند 

 . می برگردبرویم و    ب معنویهمراه با مواهو    ا خیالی راحت و آسوده بالمت و  س   بههلل  ءشا  نإ.  می رویم
 

 و من اهلل توفیق 
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(ف یاهلل عمره شر دام نی )االربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

3144، شعبان 6 / 1400اسفند،  81  
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