
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

«سالک، بدان و آگاه باش که، قادر مطلق خداست یا»   

 

   وَبَرَکَاتُهُ  هِللََّٱ وَرَحْمَةُ عَلَيْكُمْ لسََّلَامُٱ

    أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ

    بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِيمِ               
 

،  سَيِّدُ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ مَُحمََّدٍنا سولِ رَ  لىعَ المُالسَوَ اُةلَّالصَوَ  

، اهلل سولَد يا رَدَمَ   

اهلل،  سولَرَ اصحابِد يا سادات َدَمَ  

 ،  ناشايُخد يا مَدَمَ

،  فايزداغستانیاهلل بدُدستور موالنا شيخ عَ  

  ، انیقَّشيخ ناظم الَح د يادَمَ

. ةميعالَج فی والخيرنا صحبة ، تُريقَد طَدَمَ  

 

 :  سْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِيمِب

  »پناه و گريزى از خدا جز به سوى او نيست«. ،« ا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيهِنَجال مَ ال مَلَجأَ وَ »

مردم نمی توانند بفهمند    درباره وضعيت اين روزها گفته می شود. ما به اواسط آخرالزمان رسيده ايم. 

کاری بايد انجام دهند. زيرا مشكلی وجود دارد که برطرف نمی شود. آنها يک چيز را امتحان  که چه  

آزمايند اما باز هم  پاسخی دريافت نميكنند.   دهد. و دوباره چيز ديگری را می می کنند، نتيجه نمی 

جا وجود  اين مشكل  نه تنها در کشور ما ،که در سراسر جهان وجود دارد. و اين بازی شيطان در همه  

  دارد ، اما مطمئناً بدون اجازه خدا کار نمی کند. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 . خدای عزَّو جلَّ درمانش را داده است، و اما آنها از اين درمان فرار می کنند

 : الرَحِيم الرََّحْمَنِ بِسْمِ اللََّهِ

خدا بگريزيد ]که[ بی ترديد من از سوی او  پس به سوی »،    ذِيرٌ مُبِينٌ«نَ  مِنْهُ  لَكُمْ  إِنَِّیفَفِرَُّوا إِلَى اللََّهِ     »

 (.  51:50)قرآن   «بيم دهنده ای روشنگرم

در غير اين صورت ، من به شما  به خدا پناه ببريد چرا که هر کس به خدا متوسل شود نجات می يابد. 

نمی هشدار می دهم و من هشدار دهنده آشكاری هستم ، او )خدا( می گويد، اگر اين کار را نكنيد ،  

 کنيد.  توانيد از مشكالت فرار

. آنها فكر می کنند در صورت انجام اين کار نجات  را انجام بدهند  یچه کار  ديدانند که با  ینم  ايکل دن

   ند يدرست شد بگو   یزي که چ  یمنتظرند وقت می يابند يا اگر آن کار را انجام دهند خوب خواهد بود. و  

شما نمی توانيد بدون اجازه خدا کاری انجام دهيد. شما نمی    که  بدانيد.  "من اين کار را انجام دادم"

می شوند.    عصيانگربه محض اينكه افراد ،کمی قدرت می گيرند ،  باليا فرار کنيد.    توانيد از مشكالت و

 . "من اين کار را انجام دادم"نمی پذيرند و می گويند:  آنها هيچ چيز را

بنابراين خداوند اين مشكل را برای آنها فرستاد تا با آن    .حتی وجود خدا را قبول ندارند  فار  ک اين 

  نگونه ي اکنار بيايند. در حالی که ما بايد به خدا پناه ببريم. ما بايد از خدا بخواهيم )درخواست کنيم( و  

 . مشكالت برطرف خواهند شد

به  "آمد. زمانيكه حضرت موسی عليه السالم به او گفت:  هميشه مشكالتی بر سر فرعون پيش می  

پس آنها از او خواستند چيزی را به    ، "سوی خدا بازگرد،به خدا ايمان داشته باش و به خدا توکل کن  

خُب ، ما باور می کنيم. فقط    "و سپس قورباغه ها از همه جا ظاهر شدند. آنها گفتند ،   آنها نشان دهد

وآن مشكل برطرف شد. اما باز هم، آنها باور نكردند.  "ا مشكل( پايان يابد  دعا  کن تا اين )عذاب ي

 به خدای "مردم )به موسی( می گفتند ،  گزيدند.  وهمه را می ندبنابراين ، کک ها همه جا را پوشاند

 



 

 

 

 

 

 

 

يكی  پس مشكالت    "خود دعا کن )از خدای خود بخواه( تا کک ها از بين بروند، ما ايمان می آوريم. 

 پس از ديگری آمد تا جايی که آب به خون تبديل شد ، اما آنها تغيير نكردند. 

در زمان ما هم همينطور است. بيماری رخ داده است. آنها در ابتدا اذان و صلوات سر دادند ، و سپس  

از  فراموش کردند و وقتی که خطر کمتر شد، آنها کامالً متوقف شدند. مشكالت مختلف يكی پس 

يش می آيد. وقتی فكر می کنند از يک چيز نجات يافته اند ، چيز ديگری ظاهر می شود. اما  ديگری پ 

 . می شوند گرعصيانبه جای بهبود ، مردم فقط 

ما بايد به درگاه خدا توبه کنيم و از خدا بخواهيم که ما را از اين مشكالت نجات دهد. خدای عز وجل   

  کفار را نيست. توقع رحمت از    کفارسمت  ه  تنها مقصد ماست. راه ديگری برای رفتن نيست ، راهی ب

ه جای آب به ب  فاربی رحم هستند. خداوند مهربان همان خدای عزو جل است. ککفار  نداشته باشيد.  

تا او به ما کمک   . شما سم می دهند ، خداوند ما را حفظ کند. باشد که ما به درگاه خداوند توبه کنيم  

 . ن شاء اهلل إکند و اسالم و مسلمانان را حفظ کند 

 

 

 

 

 

 

 

 ومن اهلل توفيق. الفاتحة. 

نیالربا یالحقانمحمدعادل  خ ي سلطان موالنا شحضرت   

( فيدام اهلل عمره شر)آ  

1۴۴۳محرم،  15 / 1۴00شهريور، 1  

23,August, 2021/23,Ağustos, 2021 
 

 

 


