
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 «  انجام فرامین الهی »

   
 

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  
   

 

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

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  

 

 بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ أعوذ 

 بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِیمِ 

 «إِلََّا و سْعَهَا اللََّه  نَفْساً کَلَِّف ی   لَا» 

اش  خداوند هیچ كس را جز به قدر توانایى »فرمایند: می قره خداوند متعال در حضرت قرآن سوره ب

متعال، بندگان را به كارهایی مکَلَّف میکنند كه قادر به انجامشان  خداوند    . (286« ).كندتکلیف نمى  

  به جهت اطاعت از فرامین و دستورات الهی   میده یكه انجام م  یتمام عباداتبه همین منظور  .  باشند

  چ ی ه  و   تواند انجام دهدای می است و انجام این دستورات جزو ساده ترین اعمالی است كه هر بنده 

 . نیز هستند دارای فواید بسیاری ند بلکه از لحاظ مادی و معنوی ستیسخت ن شانماكد

  یی امرار معاش كارها   یمردم برا.  را انجام دهند  این وظایف بنابراین همه مردم باید بدون هیچ بهانه ای  

 حال، آنها  نیبا ا .   به آن نیاز دارند یهر عبادت انجام برای كه است  یكنند كه پنجاه برابر تالشیم



 

 

 

 

 

آنها    ، دهند، به این دلیل كه دائما در حال كار هستندهیچ احساس نارضایتی را از خود نشان نمی 

  ند یگویشود، مردم می خدا مرضایت و خشنودی    یصحبت از كار برا   یقتنند. وكی كار م  ایدن  نی ا  یبرا

  د ییاگر به آنها بگو   و  بر آنها سخت است  نماز  دو ركعت، به طوری كه حتی خواندن  است  یكار سخت

گویند كه مشکل دارند و  انجام آن سخت و یا در نماز جمعه شركت كنند می دو ركعت نماز بخوانند

شان تنها خودشان هستنند  هایی برای انجام ندادن وظایفه با وجود این چنین بهانه   ن، یبنابراباشد.  می

 بینند. كنند و آسیب میكه ضرر می

خواهند وارد  ی نم  یشوند و عده ا ی م  قتیوارد طر  یحال عده ا صادق است.    زین  طریقتامر در    نیهم

،  شریعت و طریقت هر دو در اسالم هستند و شبیه هم هستند مشکل است.    ندیگوی آن شوند و م

  برپا داشتن توانند با ی مدر طریقت مردم  . باشدمی  ملسو هيلع هللا ىلصاما در حقیقت طریقت، راه و روش پیامبر اكرم  

در حدیث   ملسو هيلع هللا ىلص اكرم    امبر یپ و به خداوند سبحان بیشتر نزدیک شوند.    نماز نافله خود را حفظ كنند

 .  نزدیک خواهید شد«  من   با خواندن نماز نافله بیشتر به  »،  بالنََّوافِلِ«  یََّ: »التَقَر َّبْ إلَدنیفرمایم  قدسی

به وظایف و    تواندبهتر است تا آنجایی كه می،  ما شد و بیعت كرد  قتیوارد طر  یكس  یوقت   بنابراین 

را به »اهلل«  ذكر شریف اگر صد مرتبهعمل كند و آنها را انجام دهد به طوریکه حتی  دستورات الهی

همچنین خواندن سه نوبت سوره اخالص    ، خود عمل كرده است  فهیما به وظ  قتی، در طرزبان بیاورد  

كار   ن یاگر ا   و واجب نیستند ولی  اوراد روزانه نیست   یبه انجام فور  یازینشود و  نیز از او پذیرفته می 

  كه انجام آن واجب   دی . اگر كسى بگوبرای او سرشار از خیر و بركت و ثواب خواهد بود  انجام دهد را  

است كه    ی تا عبادنماز نافله جزو  و    میكه گفت   نافله استز  با نما  قت یطر   رای است، گناه كرده است، ز 

كنند. ی كار را نم  نیكه ا  هم  یادیافراد زو    را انجام دهند  كه آنستندیهمه مجبور ن  واجب نیست و

 را انجام ندهید  یاگر كار  كه  یدنترس   د، یشد  قتیوارد طر   یوقت  بنابراین ای سالکین طریق الی اهلل

 تو گناه كردى، گناه كرده است.   دیوجود ندارد. اگر كسى بگو  یز یچ  نیچن  خواهید شد، مرتکب گناه  

و اگر   توانید آن را انجام دهیدانجام این امور یک كاری قلبی است بنابراین تا آنجا كه می  اساساً

   قت یو طر   خ یاز ش   یرو یندارد. آنچه مهم است پ  یاست، ضرر  وصل   قتیبه طر  ان چون دلتستید  نتوان



 

 

 

 

 
 

را كه در    یكسان  طانی ش  رایمهم است، ز  اریبس   دوره و زمانه   نیمخصوصاً در ا رعایت این نکته  است.  

كه   دهدی به آنها نشان مرا    یمختلفاشتباه و غلط    مالاع   و   اندازدبه دام می حال خودشان هستند  

شوند. خداوند ما  یدشمن اسالم م نیبه بزرگتر لی تبد مدتیآنها بعد از و   اسالم است دلیل بر وجود

 را از آن حفظ كند. 

 م، ی . همانطور كه گفتبرای انجام این فرامین ودستورات الهی تالش كنیم   می توانی كه م  ییتا جا  دیبا  ما

طریقت   ، ینقشبند  قتیطر همه طریقت ها ازجمله  انجام دهند.    آنها را كم یا زیادمردم  ممکن است  

كه    نیاز مردم با گفتن ا   یاریهمگان باز است. اما بس  یبه رو  رحمت و محبت هستند كه درگاه آن

  ی وقت به طوریکه    را گمراه كنند  گرانید  ممکن است  ، دهندچه مقدار در روز این اعمال را انجام می

كه    یكارو  شده استمرتکب گناه  كه    ندی گوی، ماین مقدار را انجام دهم  وانمتی نم   دیگویانسان م

 دوركنند. و اسالم   قتی مردم را از طر  شوند كهو باعث می  دهند اشتباه استیآنها انجام م

باشد كه خداوند ما را در گناه خود حفظ كند و به ما كمک كند تا در این راه ثابت قدم باشیم إن  

 شاهلل. 

 

 ومن اهلل توفیق. الفاتحة.  

نیالربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

( فیدام اهلل عمره شر )ا  

3۱44، ربیع الثانی ۱7/ ۱4۰۰،  آذر 4  
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