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 «  افتدیبخواهد اتفاق ماگر خدا  »
   

 

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 
 

 «  (24) هُإِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّ(، 23) وَلَا تَقُولَنَّ لِشَیْءٍ إِنِّی فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا »

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَیْءٍ إِنِّی فَاعِلٌ  فرمايند: »  می   24و23، آيه  هفکخداوندِ متعال در حضرت قرآن، سوره  

اللَّ(،  23) ذَلِكَ غَدًا در مورد چیزى مگوى که من آن را فردا انجام    و زنهار  »، «(24)  هُإِلَّا أَنْ يَشَاءَ 

 . «( 24) مگر آنكه خدا بخواهد(، 23)خواهم داد

اگر او آن را    . شود که خدا بخواهدی موفق م  یرا انجام دهد فقط در صورت   یبخواهد کار  ی کس  یوقت

بدون فرمان او اتفاق    زیچ  چ ید. هنشوی موفق نم  آن تالش کنند،    یبرا  ای اگر تمام دن  ینخواهد، حت

  ی عن ي شاء اهلل    نإ.  ديی شاءاهلل بگو   ن إ  د، یدهیکه انجام م   ی در هر کار  ديشما با  ن، ي افتد. بنابرا  ینم

 . واهد افتادنخ اتفاق   ني، ا و نخواهدااگر  شود و د، می اگر خدا بخواه

کنند که بدون ی نم  . آنها هرگز فكر"را انجام خواهم داد  کارآن  و  نيمن ا"  ندي گویروزها م  نيمردم ا

  ، به اصطالحندارند. آنها  مانيا گرياز مردم د یاریافتد. به هر حال بس یاتفاق نم نياراده خدا ا 
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موضوع فكر   ن يبه ااصال ً  ماني ا  یافراد ب  هیو بق کنندی م  یزندگ ك فرد مومنه صورت يبو  مسلمان

توانند آن را انجام دهند  ی کنند، اما نمی خواهند انجام دهند فكر می به آنچه متنها  کنند. آنها  ی نم

 خواهد. ی خدا آن را نم  رايز

  : نخواهند شد. آنها خواهند گفت  دیرا در ذهن خود نگه دارند، ناام  ني ا  شه یاگر مردم هم  ن، يبنابرا

د به همراه نخواههم  یاجه یپس نت، . اما خدا آن را نخواستمیکار را انجام ده ني ا میخواست یما م»

بابت    ني از ا  ستیالزم نمر رخ میداد، در اين صورت ديگراين اَخواست،  ی اگر او م  داشت، چرا که

 ". «می ناراحت باش

چه چیزی بد    و  ما خوب  یبرا  یز یدانند چه چینم هم  ردم  دانیم، مچیزی نمی دانا است. ما    ، خداوند

که   میکنی ما درخواست م  . ت عطا کندچو برک  ر یکه به ما خ  میبخواه  وندِ متعالاز خدا  ديبااست. ما  

  ه مان اندازه خوب، بلكه بما نه به ه  یافتد، ممكن است برا ی اتفاق م نيا یاما وقت   انجام شود  یکار

 ممكن است چیز خوبی باشد.  میخواهیکه ما نم یزی چ و همان اندازه بد باشد

جاری شدن خیر و برکت    یبرا  همیشه  و  دیمتعال انجام ده  را با توکل به خداوندِ  یهر کار  ديپس با

از خداوند  کنیددعا   برا  نإکه    میخواه یمنیز  .  برک  ریما خ  یشاءاهلل  آرزو کند. و  إن  ت   باشد که 

 ها محفوظ بدارد.  یو ما را از بد  ديفرما تيعنا  ریخداوند به همه ما خ شاءاهلل

 

 من اهلل توفیق 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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

3144، ذی القعده  71 / 114۰، خرداد72  

17, Jun, 2022/17, Temmuz, 2022 
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