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 « بدون مشکل یابد یزندگ »

   
 

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  

 

دهد و برا این امر  خداوند متعال در این دنیا انسان ها را در معرض امتحان های متفاوتی قرار می

این  مردم    یآنهاست. وقت  یخوب و بد درون   مورد صفات  نی اولزیادی را قرار داده است.    مورد های

اگر آنها را  ولی    رودی، مقامشان باال مآن را به صفات خوب تبدیل کنندرا کنترل کنند و    صفات بد

در پیشگاه و در آخرت با چنته ای از اعمال نادرست    شوندی مردود م  امتحان  نیندهند، در ا   ریی تغ

 خداوند متعال حضور پیدا خواهند کرد. 

که شیطان آن را زمزمه   است  یو انواع صفات بد  یاعتماد  یشامل حسادت، ب  ایدن  نی در ا  یزندگ

  ی ایدن  نجای . ااین دنیا سرای مصیب است و در آن چیزهای آزار دهنده زیادی وجود دارد.  کندمی

از    یایدر دن  امتحان است و امتحانات تنها زمانی که چشمهایت را ببندی و منتظر دریافت نتیجه 

در دنیا از انواع امتحانات با سربلندی بیرون آمدید    زمانی که  شود. آخرت باشی، امتحانات تمام می

 عشق و محبت    امبریحوض پ  ، یحوض فراوان   ر، کوث  وضو در بهشت وارد شدید، آن زمان در آنجا به ح



 

 

 

 

 

 
 

  . آن خواهد رفت  نیبد شما از ب  ات یتمام خصوص  ، که از آن بنوشید  یو وقت  رسیدمی   ملسو هيلع هللا ىلصاکرم پیامبر  

بدون غم، بدون    ، یشانیبدون پرو  پاک    ماو ش  شودصفات و خصوصیات ناپسند در همین جا تمام می

خواهند    ی باق  رونیبد در ب  اتیخصوص  به بهشت وارد خواهید شد و تمامی   دیحسادت، بدون ترد 

و از جانب هیچ کس مورد آزار و اذیت قرار    شوند  میپاک وارد بهشت    هایاینچینین، انسان  ماند.  

  نخواهند گرفت و در آرامش خواهند بود. 

ا در  هر چه  ب  ایدن  نی الحمدهلل  باش  یشتریمشکالت  بهشت    دیداشته    د ی خواه  یشتربی  پاداشدر 

قدم بردارید و او را بپذیرید پاداش بیشتری نیز    ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر اکرماگر در راه خداوند متعال و  گرفت.  

ابدی    خواهید گرفت.  زندگی  بلکه  داد  نخواهید  از دست  را  تنها هیچ چیزی  نه  زمان شما  این  در 

  ا یدن  نیکه مردم در ا  سرشار از آرامش و امنیت و عشق خداوند را خواهید داشت. این در حالیست

 . رندیم یهرگز نم  ییکنند که گو یم یزندگ  یفراوان،  طور یو مرگ ها بتیهمه مص نیبا وجود ا 

ت مشکالوجود ندارد. در بهشت    آنجا  است و هیچ پریشانی در   جاودانهبهشت    شادمانی درو    ییبا یز

خواهند    یزندگ  پروردگار عظیم الشأن  شیستاحمد و  مؤمنان در آنجا با  و    وجود ندارد  کوچک هم

أَذْهَبَ عَنََّا الَْحزَنَ«،   ی»الَْحمْدُ لِلََّهِ الََّذِ فرمایند:  خداوند سبحان در سوره فاطر حضرت قرآن می.  کرد

 خدا راشکر که غم ها از بین خواهند رفت وهیچ (.  34« )سپاس خدایى را که اندوه را از ما بزدود   »

لی در بهشت هیچ مرگی  به طور ک.  نخواهد داشتپدر و مادر، بستگان و دوستان وجود    ی برایمرگ

منتظر  در آنجا سال  ها  ونیل یم ایهزار سال  ۱۰۰شوند،  وجود ندارد و انسان هایی که به آنجا وارد می 

پل الصراط    دستور خداوند متعال برای ذبح کردن به  را به  یو سرانجام قوچ بزرگ  خواهند ماندقیامت  

، این قوچ رام شده نشانه مرگ است و آن وقت است که مرگ از بین خواهد رفت و همه  آورند  یم

 نیجهنم . بنابرا  بهروند و اهل جهنم    می  بهشت  بهاهل بهشت  مردگان دوباره زنده خواهند شد و  

این چیزی است که  .  خواهند کرد  یزندگ  یدر شاد  تا ابدآنها  و    ترس از مرگ وجود نخواهد داشت

مسلمانان باید بدانند تا با به یاد آوری آن تمامی مشکالت و مصیبت های این دنیا برای آنها آسان و 

 قابل تحمل شود، چرا که خداوند پاداش این صبر و تحمل را در بهشت به آنها خواهد داد. 



 

 

 

 

 

 
 

همراه خود داشته باشیم و حمد و  باشد که بتوانیم حضور خداوند متعال را در مشکالت  این دنیا  

  ستایش او را در هر لحظه و ثانیه به جا بیاوریم ان شاءاهلل . 

 

 

 

 ومن اهلل توفیق. الفاتحة. 

نیالربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

( فیدام اهلل عمره شر ا)  

3۱44، ربیع الثانی 4/ ۱4۰۰، آبان 9۱  
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