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 « سودی بزرگ برای آخرت »

   
 

كااةُ  بارا ِ وا ُة ٱَّللَّ ْحما را ْيُكْم وا مُ عالا  ٱلسََّلا

ِجيِم   اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

   

ِحيِم                   ْحماِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم َّللاَّ  
   

 

الساَلمُ عالى  اُة وا الصاَلا ِلينا وا اْْلِخِرينا ، وا مٍَّد ساياُِد اْْلاوَّ سوِلنا ُمحا را  

سولا للا   داد يا را ما  

سولا للا،   داد يا سادات ااصحابِ را  ما

داد يا ماشايُخنا  ،  ما

 دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزداغستانی ، 

قاانی،   داد يا شيخ ناظم الحا  ما

تُنا صحبة ، والخير ريقا داد طا ميع  في  ما الجا  

   

 أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ 

 بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِیمِ 

 «  نَی أَجْرَ الْمُصْلِِح عُیلَا نُضِ  إِنََّا »
 

ما اجر درستکاران را ضایع نخواهیم  فرمایند: »  خداوند متعال در سوره اعراف حضرت قرآن می  

  ن یدهد و ایرخ م  ها  ت ی است، انواع موقع  شاتیآزما  یایجهان دن  نیکه ا  ییاز آنجا  (. 7«)گذاشت

دارای ثواب است و این ثواب و خیر وبرکت  و    ندسودم  زگارانیمسلمانان و پره  یبرا  شهیحاالت هم

  گردد. در پیشگاه خداوند متعال  همیشه حفظ خواهد شد و هیچگاه ضایع نمی

  مسلمانان و   روبه رو هستند، وجود این مشکالت برایدر سراسر جهان مردم با مشکالت فراوانی  

فایده نیست دارند نه تنها که بیمتعال هستند و در جهت رضایت او قدم بر می  وندکسانی که با خدا

 . ولی برای باقی انسان ها دارای ضرر و سختی زیادی است باشدبلکه سرشار از خیر و برکت نیز می 



 

 

 

 

 

 
 

محفوظ است، حتی کوچکترین مشکالت برای آنها در پیشگاه    نخیر و ثواب همه اعمال برای مسلمانا

و زندگی خود را بدون توجه    کنندمردم همیشه این نکته را فراموش می .  خداوند دارای ثواب است

ا  یادآوریبه مسلمانان    دیبا  گذرانند. به آن می که  آنها  نیکرد  برای  آخرت مشمول در    مشکالت 

شد، بنابراین ای سالک بدان و آگاه باش برای کسانی که  اهد  خو  ی پاداش بزرگ، ثواب و منفعت بزرگ

ی را خواهند  سرشار از خیر و برکت  دنیوی و اخروی  حضور خداوند را در زندگی خود دارند، زندگی

  داشت و اگر غیر از این باشد هیچ سودی نخواهند برد. 

کنند. افراد گناهکار از خداوند بسیار دور هستند، آنها هر طور که دوست دارند زندگی و رفتار می 

من موفق هستم. من بر جهان "  ندیگوی م  دهند ودراین خیال هستند که کار درستی را انجام می آنها  

  همه آن   ندارند،   مانی چون به خدا ا  اام  "کار را کردم، من آن کار را کردم.   ن یکنم. من ا   یحکومت م

به عذاب    و زمانی که  است. آنها پر از گناه و شر هستند  هوده یو ب  ی معن  ی و آخرت ب  ایدر دن  اعمال

وجود    یخوب  زیچ  چ یاند، اما هکرده   یکیآنها فکر خواهند کرد که ن  ، شوندیخود بنگرند شگفت زده م

 . ستی ن یجز بد یز یچو  ندارد

همیشه در زندگی خود دارند    برای  را   که حضور خدای متعال  برای سالکین طریق الی اهللبنابراین  

در آخرت برای این افراد ثواب های بسیار  روبه رو شدن با سختی ها و مشکالت دشوار نخواهد بود و  

 . خواهد داشت زیادی وجود 

 .  شاءاهلل  ما عطا کند ان  بهقدم نگاه دارد و خیر و ثواب خود را    تباشد که خداوند ما را در این راه ثاب

 

 ومن اهلل توفیق. الفاتحة. 

 نیالربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت 

 ( فیدام اهلل عمره شر ا)
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