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 « مشکالتنحوه کنار آمدن با  »
   

 

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

 

.  مدام در حال تغییر است    شانضعیتواحواالت انسان ها و  است،    بتیمحل مص  ایکه دن  ییاز آنجا

  ن ی مردم ا  ی. برانیغمگ   یشوند، گاهیخوشحال م  یبد. گاه  یمردم خوب است، گاه  یبرا  یگاه

یاد خدا را هر لحظه    «. م؟یبا آن برخورد کن  دی چگونه با :»پرسندیاست. آنها م  یع یامر طب  کی  ایدن

اگر به    ، یددر غم و اندوه هست  یخواهد بود. وقت  دیشما مف  یحالت برا  این.  در دل داشته باشید

ام مرا  : بنده فرمایندی م  خداوند متعالکند.  یم   تی عناشما  خداوند به    ، ید درگاه خداوند تضرع کن

  ی سود   چ یناراحت هستند و ه   چ یه  یصورت، مردم برا  نی ا  ریدر غچه کند.    داندیفراموش نکرده، م

 .از آن ندارند

شخص    نیا :»ندیگو  یاز مردم م  یاریهم هستند. بس  هی. همه مردم شبدیخداوند متعال انسان را آفر 

  ن ی ندارند. حکمت خدا ا  ، آنچه را که دارند  گرانیکنند که د  یو فکر م  «ندارد   یگریرا دارد، د   نیا

  ن امتحا   نی او    آزمون شرکت خواهند کرد  نیاست. همه در ا  ده یآفر  کسانیاست که خداوند همه را  

 است.   دیشما مف آخرت یبرا
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برخی موارد برا  ی عنیاست. احسان    احسانبرخی  امتحان و    در  بندگانش    یآنچه خداوند متعال 

بنابرای م  لیتسه م  ن، یکند.  امتحان سخت  میکنیما دعا  را آسان کند. چون  و    که آن  بار    است 

 سبکتر است.  احسانبار ، در صورتی که نیامتحان سنگ

  اد یخدا را    ، دیقرار گرفت  یحالت   نیدر چن  یدانند در آخرالزمان چه کنند. وقتی از مردم نم  یاریبس

دهد.  ی از توان آنها نم  شیخداوند به انسانها بمتعال است.    خداوندِ  از جانبِصدقه و احسان  .  یدکن

إِلَِّا و سْعَهَا«،    کَلِِّف ی  »لَا   نَفْسًا  )حضرت  کند«ی نم  فی از حدش تکل  شیرا ب  ینفس  چ ی»خداوند ه اللَِّه  

توانایی تحمل مشکالت را داشته باشید،  که    یابه اندازه   خداوند ِ متعال.  (256قرآن، سوره بقره،آیه  

  گر ید  یبرخ  یمانند کوه و برا  یاز مردم بار  یاو به برخ  دهد. شما را در معرض امتحانات قرار می

 .دهدیمانند پرنده م یبار

با بدان  خداوندِ  احسانِ  دیپس  حمد  و  لطف  را  د  یوقت.  میمتعال  م  گرانیبه  متوجه    دیکنینگاه 

به همه  خدا  خداوند ما را حفظ کند.    . که چقدر حال شما نسبت به حال آنها سبک تر است  دیشو یم

و باید خدا را برای هر لقمه، هر نَفَس و هر   میکنی م  یزندگ   ایدن  نی ما در ا  د إن شاءاهلل. کن  ما کمک

 شاء اهلل.  ن إکند  یم تی همه ما را تقو مانیخداوند ا کند شکر کنیم.  ای که عطا می ج رعه 

 و من اهلل توفیق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

31۴۴، ذی القعده  11 / 11۴۰، خرداد21  

11, Jun, 2022/11, Temmuz, 2022 
 

 

 


