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 « هانسان احواالت ا»
   

 

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 
 

 « حَوِّلْ حَالَنَا إلَى أَحْسَنِ حَال ، يَا مَُحوِّلَ الَْحوْلِ وَالْأَحْوَالِ»
 

و شرا   یا» بهتر  ط، يمبدل سال  به  را  ما  تبد   نيحال  و  . «کن   ليحالت  در دست    احواالت  شرايط 

 است.  يیباي ز ی. دعادیده ریی خود را به سمت بهتر تغ  تی وضع  نيخداست. بنابرا 

دهد. گاه انسان یرخ م  یمختلف   یاوقات حالت ها  یکنند، گاهی م  یزندگ  ایدن  ن يکه مردم در ا   یزمان

خداوند متعال و  استیدن ني ا طيشرا  نهايااست.  و افسرده   ریدلگ یگاه و  نی غمگهی شاد است، گا

 مان يامتحان موفق شود، آخرت و ا  نيدر اه  ک. هر کس  ه استمردم قرار داد  یبرا  یرا امتحان  هاآن

 کند.  یمخود را حفظ 

 ط يشرا   خودش  اما هر کس در درون.  میهست  تیوضع   کي در    ما در اينجا  همه  که  رسدی نظر م  به

 فکر کنند  ديمردم نبابد.  یکي  است و حالش خوب یک ي می همونطور که گفت یدارد. گاه یمتفاوت 



 

www.hakkani.org 

 

 

 

 

 

 

 

م  عَ اَ   چیز ههمو    ديرا آفر  انسان  متعالدارند. خداوند    هستند که اين احواالت را  که فقط خودشان 

هر  و    ها مثل هم هستندهمه انسان   تياما در نها.  عطا کرده استبه آنها  را    ، روح و جسمنفس  از:

 است.  یکي  شرايطشانباشند،  ایدن نيا یکجا

الهی قرار می ه امتحان  ا   زیچ   نيمهمتر   گیرند ومه بندگان خدا مورد  نَامتحان    نيدر  فس  کنترل 

به راهى که   اما  ، ناامید باشدحالم بد است و    دي اگر کسى بگو .  شويدمغلوب نفس    نکهي نه ا  ، است

اما اگر او شروع    گذرد، شرايط و احواالتش به آسانی می ،  اوضاعفرموده است برود،    متعالخداوند  

 . افت يدر آنها نخواهد  یدیجز ناام  یزیکند، چ ني گزيجا  یروش ها یبه جستجو

از فرزندان آدم خلق کرده    متعال، که خداوند    یزن، هر کس  ايجوان، مرد    اي  ریپ  م، یکه گفت  همانطور

موجودات    ريمانند سا  ديپس با  د، یرا داشته باش  هاآن  دیخواهی و اگر نم   را دارد   اين احواالت  است، 

  ن ي از آنها که ا  یرخهر روز آماده ذبح هستند. ب  و  ندارند  یغم و اندوه و نگران  چ یآنها ه رايز د، یباش

  را يشوند زی از آنها مسموم م  ایعده   قرار دارند.   یبدتر  تی شود در وضعیافتخار به آنها داده نم

  يی اما از آنجا شودآنها هم می املامتحان الهی ششوند. یاز آنها کشته مده ای و ع مزاحم هستند

آنها همانطور که کنند.  ینم  یزندگ  هاآن  با  نبرايبنا  ، یستندمتمرکز و دقیق بر احواالت خود نکه آنها  

 شوند. یم دي ناپد رندیمی م ینند و وقت کی م یدوست دارند زندگ

دارای نتايجی   آنها  تحانات ام.  هستندکامالً متفاوت    یعملکرد و دارای    ستندین  نطورياما انسان ها ا

را    بزرگترين فضايل  وفکر و تعقل  تقوه  . خداوند به آنها  رنديآن را بپذ  د يبا  لی دل  نی و به هم  است

همانطور .  ندخود ادامه ده  یبر خدا توکل کنند و به زندگو  فکر    هابه آن  د يعطا کرده است. پس با

»از  »لَا تَقْنَطُوا مِن رََّحْمَةِ اللََّهِ«،  يند:  فرمامی  53آيه    زُمَر، در حضرت قرآن، سوره    خداوند متعال  که

از  اين است که  دستور خداوند  شوند.    یدیدچار ناام  هرگز  دينبا  آنها  ، د«ينشو  دیدا ناامرحمت خ

مشکل است. جنگ    نيگران است. ا   ني ا»با گفتن اين جالت که  .  دیبرحذر باش  ید یافتادن در ناام

 افتد. گونه مسائل اتفاق می ا هستند و در دنیا اينیدن نيا  طيشرا  نهايا ناامید نشويد،  «وجود دارد

خواهد    ی اريخداوند تو را    ، یبا خدا باش گاه باش که هر زمان که  آ  لی اهلل بدان و  إ ای سالک طريق  

 .  ميریقرار نگ و شرايط حاالت نيا ر یتحت تاث تا خداوند به ما کمک کندءاهلل شا إنکرد. 
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 و من اهلل توفیق 
 

 

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

31۴۴، رمضان 1۰ / 11۴۰، فروردين21  

10, Aprıl, 2022/10, Nisan, 2022 
 

 

 


