« نحوه کنار آمدن با مشکالت»

ٱَّلل اوبا اركاا ُة
ٱلسَّ اَلمُ اع ال ْي ُك ْم او ار ْح ام ُة َّ ِ
اَّلل ِمنا الشَّي اطا ِن ال َّر ِجي ِم
أعوذ ب ِ َّ ِ

َّللا ال َّر ْح ام ِن ال َّر ِحي ِم
س ِم َّ ِ
بِ ْ
اَل ُة اوالساَلمُ عالى ارسو ِلنا ُم اح َّم ٍد ساياِ ُد ْ ا
اوالص ا ا
اْل َّو ِلينا او ْاْل ِخ ِرينا
امداد يا ارسو ال للا
امداد يا سادات ااصحابِ ارسو ال للا
امداد يا امشاي ُخنا
دستور موالنا شيخ عابدُللا فائزداغستانی
امداد يا شيخ ناظم ال اح اقانی
امداد اطري اقتُنا صحبة  ،والخير في الجاميع

از آنجایی که دنیا محل مصیبت است ،احواالت انسان ها و وضعیتشان مدام در حال تغییر است.
گاهی برای مردم خوب است ،گاهی بد .گاهی خوشحال میشوند ،گاهی غمگین .برای مردم این
دنیا یک امر طبیعی است .آنها میپرسند«:چگونه باید با آن برخورد کنیم؟» .یاد خدا را هر لحظه
در دل داشته باشید .این حالت برای شما مفید خواهد بود .وقتی در غم و اندوه هستید ،اگر به
درگاه خداوند تضرع کنید ،خداوند به شما عنایت میکند .خداوند متعال میفرمایند :بندهام مرا
فراموش نکرده ،میداند چه کند .در غیر این صورت ،مردم برای هیچ ناراحت هستند و هیچ سودی
از آن ندارند.
خداوند متعال انسان را آفرید .همه مردم شبیه هم هستند .بسیاری از مردم می گویند«:این شخص
این را دارد ،دیگری ندارد» و فکر می کنند که دیگران آنچه را که دارند ،ندارند .حکمت خدا این
است که خداوند همه را یکسان آفریده است .همه در این آزمون شرکت خواهند کرد و این امتحان
برای آخرت شما مفید است.
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در برخی موارد امتحان و برخی احسان است .احسان یعنی آنچه خداوند متعال برای بندگانش
تسهیل میکند .بنابراین ،ما دعا میکنیم که آن را آسان کند .چون امتحان سخت است و بار
امتحان سنگین ،در صورتی که بار احسان سبکتر است.
بسیاری از مردم نمیدانند در آخرالزمان چه کنند .وقتی در چنین حالتی قرار گرفتید ،خدا را یاد
کنید .صدقه و احسان از جانبِ خداوندِ متعال است .خداوند به انسانها بیش از توان آنها نمیدهد.
«لَا یکَلِِّف اللَِّه نَفْسًا إِلَِّا وسْعَهَا»« ،خداوند هیچ نفسی را بیش از حدش تکلیف نمیکند»(حضرت
قرآن ،سوره بقره،آیه  .)256خداوند ِ متعال به اندازهای که توانایی تحمل مشکالت را داشته باشید،
شما را در معرض امتحانات قرار میدهد .او به برخی از مردم باری مانند کوه و برای برخی دیگر
باری مانند پرنده میدهد.
پس باید احسانِ خداوندِ متعال را لطف و حمد بدانیم .وقتی به دیگران نگاه میکنید متوجه
میشوید که چقدر حال شما نسبت به حال آنها سبک تر است .خداوند ما را حفظ کند .خدا به همه
ما کمک کند إن شاءاهلل .ما در این دنیا زندگی میکنیم و باید خدا را برای هر لقمه ،هر نَفَس و هر
جرعهای که عطا میکند شکر کنیم .خداوند ایمان همه ما را تقویت می کند إن شاء اهلل.
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