
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 «نگاه کنید و درس بگیرید » 

   
 

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 

 « الْأَرْضِ فَانظُرُوا یفِ رُوایقُلْ سِ »
 

بگو در زمین بگردید و بنگرید فرجام  »:دنیفرمای م   69متعال در حضرت قرآن سوره نمل آیه    خداوند

.  خدا را شکر که در چهار روز گذشته توفیق این را داشتیم که در  « پیشگان چگونه بوده است  گنه

بودیم.  ندیده  حال  به  تا  که  کردیم  مشاهده  را  هایی  مکان  و  باشیم  أَحْسَنُ  »  سفر  اللََّهُ  فَتَبَارَکَ 

. خداوند  سوره مومنون(  14«)آیهآفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان است پس    «، »نَیالَْخالِقِ 

چ  نی بهتر  متعال است. را    ی زیهر  کرده  عطا  بشریت  به  و  این    آفریده  داشتن  ارزش  و  قدر  برخی 

اما    و از خود اثری خوب به جای گذاشتند،   بودند، ارز رگکدر همه حال ش  موهبت را دانستند و دائما  

   و به طور کامل فراموش شدند.   توجه بودند و از دنیا رفتندبرخی  به آن بی 

ناتولی و مکانهایی که آ  دررا خداوند متعال  نعمت های زیبایی    که چنین  شکر   مرتبهخدا را هزاران  

 منطقه را   نی همه ملت ها ا م، یقد یاز زمان ها. ، قرار داده استکنندزندگی می در آن مسلمانان



 

 

 

 

 

 

 

آب و زمین های حاصلخیز  است.    ده مناسب بو  یزندگ  یبرا  رایاند، زدوست داشته و در آن ساکن بوده 

  بهترین بهره را   و  کنند در آن سرزمین زندگی  را  کشاورزی را خداوند به آنها عطا کرده بود تا زمانی

آمد.   یگریاز آن قوم د  پسکرد تا زمانش تمام شد و    یزندگ  ی. هر قوماین نعمت ها دریافت کنند  از

 است.  نیسرزم  نیماند هم یآنچه م

  اردها یلیها و م  ونیلی م.  ماند ایمان استتنها چیزی که برای انسان باقی می این دنیا فانی است و  

خدا را شاکر بودند و بر او توکل  که    یکسانو در نهایت    کرده بودند و اکنون رفته اند  یانسان زندگ

او را عبادت کردند   این موضوع را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم. شدند  روزیپکردند و  باید   . ما 

کنند، در حقیقت  و مکان های مختلفی را مشاهده می  ندیآی م  یاد یز  یو خارج   یگردشگران داخل 

.  کنندهیچ نتیجه ی خوبی را دریافت نمی ولی آنها باید از این سفر و مشاهدات خود درسی بگیرند، 

  مردم   ، شگفت زده شدندتراشیدند  کردند و می می   صخره ها را حمل  ن یمردم چگونه ا  نکهیآنها از ا 

در آن پس  ،  کار را انجام دهند  نیتوانند هم ینم   ایدر زمان حال با وجود چنین امکانات پیشرفته 

امکاناتی هیچ  بدون  و  ا  زمان  ا  نی چطورتوانستند  به  مردم  دهند؟  انجام  را  فکر    اتموضوع  نی کار 

، در صورتی که به جای توجه به این موضوعات، باید به این نکته دقت داشته باشند که آنها کنندیم

 . می فکر کن، نیمورد ا  رد دیسرشان آمده است. ما با ییاالن کجا هستند، چه بال

قوه تعقل و تفکر داده تا به  . خداوند به انسان  نندیبی را م  یز یشگفت انگ  ی زهایواقع، مردم چ   در

در ،  آنها باید از این نعماتی که خداوند متعال به آنها عطا کرده هر کاری را انجام دهند.    هاکمک آن

جهت کسب ایمان بیشتر استفاده کنند تا برایشان سودمند باشد و اگر ایمانی وجود نداشته باشد،  

 برای آنها سودمند نخواهد بود. ، هیچ کدام از اتفاقاتی که در گذشته افتاده 

گوییم چرا که با شکر نعمت،  شکر می   ، سبحان را برای تمامی نعماتی که به ما عطا کرده استخداوند  

زآنک شکر آرد  ،  نعمت و نعمت چو پوست  جانِ ، کرشُ  نعمت های بیشتری را به ما عطا خواهد کرد.»

که او دوست دارد انجام    یهر کار  دیما بابنابراین  صاحب خود را دارد،    یزی هر چ«.  تا کوی دوست  ، ترا

و جز رنج و ضرر چیز دیگری به دست    دیکسب کن  یزی چ  دیتوان  یصورت، شما نم  نی ا  ر یدر غ،  میده

  اتیعنا   د وحفظ کند. ان شاء اهلل شکر ما را جاودانه گرداندر پناه خود  خداوند ما را  نخواهید آورد.  

 . الفاتحه. قیالتوف. و من اهلل ءهللاخود را به ما عطا کند إن شا یابد
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