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 «   درخواست صبر 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
 

به ما   یفضل و مهربان  ، رحمت  یاز رو  محمد مصطفی)ص(  نور عرش اهلل،   ، حضرت ختمی مرتبت

شاءاهلل    إن: »میدعا کن  دیبا   بنابراین  ، سخت است  ن امریکرد  صبر، چرا  «نکنید : »صبر  دنیفرمایم

: ندیگوی ها م  یچون بعض  . «ندهد  یسخت  میدهیکه انجام م  یکار  ما را در  و  گیردآسان  ما  بر  خداوند  

صبر کردن،    کنند کهی«. آنها فرض مآن صبور شویم  بگذارید مصیبتی داشته باشیم تا به واسطه»

 .آسان است امری

نیز    یبا صبر سخت، چرا که  دیکه درخواست نکن  نداز ابتدا فرموده بود  ص()اکرم    امبریرو پ  نی ا  از

آن را  هستند که بتوانند    ی اداره کنند. افراد کمپذیرا باشند و  توانند آن را  ی همه نم   و  خواهد آمد 

بر   یگریاز تمام شدن د  لقب  یک ی  ، بالها مثل بارانو    برندیافراد رنج م  ی مطمئناً برخ .  تحمل کنند

  ن یکنند. از ای افراد بالفاصله اعتراض م یبرخ ولی هستند یا افراد صبوراما آنه ، شودآنها نازل می

 . د«ی: »صبر نکندنیفرمایبه ما م یاعتراض  چ یبدون ه )ص(اکرم  امبریرو، پ

ما در  احسان است.  و دیگری مظهر  از آنها مظهر امتحان    یکیدارد.    یاریخداوند متعال مظاهر بس

 آنقدر خداوند متعال  یعن ی  احسانو  میامتحان را انجام دهاین   میتوانینم  و میست ین یحال بررس
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  ی با مهربان   شهی. خداوند هممیبخواه   از ایشان احسان و خوبی   د یبا  شهیمدهد که هی م   بایز   یزهایچ 

از خدا کند.  ن  شیفقر و کودکان آزما،  ها  یماریبا ب  راخداوند ما  نشاءاهلل  باشد که إکند.  یبا ما رفتار م

 ر یدر غ. می بکن ییدعا نیچن دیما با و احسان به ما عطا کند،  یرا با مهربان زیکه همه چ میخواه یم

 .کم هستند اریبس  یافراد صبور واقع  م، یصورت، همانطور که گفت نیا

زده   بتیمص.  است  درست  نی ا،  شوند  یم  کتری به خدا نزد  بتی مص  قیکنند که از طر  یمردم تصور م

این  به    یعده ا  . دیآ  یم  ،»نمونه های بعدی«هستند و سپس »األَمْثَلُ فَاألَمْثَلُ«  امبرانیمردم پ  نی تر

و   کجا؟  امبرانیکجا و پشما    در حقیقت.  باشند  امبرانیخواهند مانند پیکنند و م ی مفکر    موضوع

قطره  در  یااگر  برا  یایاز  داده شود،  به مردم  کاف  یصبرشان  بود  یهمه  بنابراخواهد  را    ن، ی.  آن 

  اصالً ، در صورتی که  "توانم  یمن م"  ند یگویآنها م، چون قادر به تحمل آن نخواهید بود.  دینخواه

  إن   و  سخت است  د، چرا که بسیارما را حفظ کن  وندخدا باشد که إنشاءاهلل    د. یتحمل کن  دیناتو ینم

  د ی مردم نبادر حقیقت و قادر به تحمل آن نیست نگذارد   که ی را بر دوش کس ی وند بارخداشاءاهلل 

 . فرماید از محبت خود به همه ما عطا خداوند ما را حقظ کند ورا مطالبه کنند.  آنخودشان 

 

 و من اهلل توفیق 
 

 

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

31۴۴، ذی القعده  5 / 11۴۰، خرداد51  
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