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 «  توبه و استغفار در این زمان بسیار مهم است » 
   

 

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

 

  د یکنی که تصور م  ییزها یاز چ  ی برخاست.    یر یخ  ، ها  ی از بد  یدر بعض  :دنیفرمای م  خداوند متعال

  ی ماریب  ، یشان یاز پر  سرشار   میکنیم  یکه ما در آن زندگ  دورانیتوانند خوب باشند.  ی م  ، شر هستند

 هست.  ریخ کاریانشاءاهلل در هر  ، و آن است نی و ا

  و آداب و رسوم   اند. آنها عاداتداده   ریی موضوع تغ  نی ا  لیخود را به دل   یاز مردم عادت ها   یاریبس

  نکه یا   یکی  اند. قطعا مردم دچار تغییر بسیار شده .  اندایجاد کرده   یمتفاوت   طیخود را فراموش و شرا 

نه    میبنام  ی ارآن را تج   دییایب  ، شودی تمام م  یاست اما امشب سال تجار   یر برکتپُ  وزِ، رجمعهامروز

، به طوریکه  کردند  لی تجارت تبد   کیآنها آن را به    رای ز  م، ینیب  یم  یما اکنون آن را تجار  .  یالدیم

برا  محاسبات خود را انجام و    قیدقا  نی با شمارش آخردادند.    یادیز  تیبه آن اهم  یبازارساز   یو 

 . ددادنیانجام مرا ساعات سال، انواع شرم و گناه 

شرایطی به وجود آمده است  خودش کرد.  به  فرستاد که همه را مشغول    یز یچ  وندخدا  شیدو سال پ

. وضعیتی موجود  "و واکس بزنند  در خانه بمانند، با کسی صحبت نکنند  "که مردم مجبور هستند

 چیزی  زمانی که خدا بخواهد ادامه خواهد داشت. آن  کی طول بکشد و تا است که معلوم نیست تا
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که در این زمان مهم است، این است که مردم استغفار و توبه کنند و از درگاه الهی طلب بخشش  

 کنند. 

السالم نزد فرعون    هی عل  یو در زمان فرعون که موس  میقد  یدر زمان ها  یحت   ، بود  شهیمثل هم  لیاوا 

آمد توبه    شیپ  بتیو چون مص   شودنازل میآمد و به او دستور داد که توبه کند وگرنه بال بر سر او  

.  «میشو   یم  میسلو ت  م یآور   یم  مانیبال را برطرف کند، ما ا  نیکه ا  بخواه از پروردگارت  »  کرد و گفت:  

و بالیی دیگر بر آنها نازل شد و  کردند،    امیتمام شد، اما دوباره ق  و  السالم او را ندا داد  هیعل  یموس

بال   آن  .  «اگر پروردگارت را بخوانى که این بال را از سر ما بردارد، ایمان مى آوریم  دوباره آنها گفتند:»

   . کردندبرداشته شد و آنها دوباره شورش  و مصیبت

دانستند که باید در این دوران هم شرایط به این صورت است، بطوریکه وقتی شروع شد، مردم نمی

بنابراین   بدهند،  انجام  کار  باید  چه  که  رسیدند  نتیجه  این  استغفار  توبهبه  سپس    ، نندک  و  اما 

ی  ، در صورتکنندیم  داینجات پ  ونی ناسیکردند که با واکس  یو آنها فکر م  ظاهر شد  ونی ناسیواکس

کفایت نکرد و به همین ترتیب تعداد دفعات واکسیناسیون بیشتر    که تنها یک دفعه واکسیناسیون

ما باید از این موضوع درس    ، خداوند ما را حفظ کند  شد و اما مردم توبه و استغفار نکردند.   و بیشتر

مردم    تا  بگیریم و بدانیم که این بیماری بی دلیل به سراغ بشریت نیامده است، این بیمار ایجاد شده 

 به خداوند و قدرت او ایمان بیاورند و توبه کنند و در راه درست و حقیقت گام بردارند. 

تا مردم درگیر گناه ند ما را حفظ کند،  اما امشب؛ خداو  و  است  و پُر برکتی  روز مقدس  کی  امروز

  است   یتجار  نکه یسال تمام شد با ا  کیکنند.  و استغفار   که گناهان را ترک  إنشاءاهلل  . باشد  نشوند

  شاءاهلل  نإ.  انیز  ای  می در سود هست  ایکه آ  میکن  یابیآن را ارز  دیسال است. ما با  کی  ، سال  کی  اما

که مردم سال ها حساب   ستین  یاکار هوشمندانه   نی ا  رایما خوب باشد، ز   ی برا  دیجد   یروزها   ن یا

اما   م، یو ما زنده ا  نجاستیگذشته، امروز ا   روزی د  م، یها ما سه روز فرصت دار   یمیبه قول قدکنند.  

ا  ن، یبنابرانه.    ای  میداند که فردا زنده باشیخدا م خوب خواهد بود؛ معلوم    دیسال جد  نکهیگفتن 

 شما تمام خواهد شد.  یبرا  دیسال جد  ای دیرس دیخواه   دیبه سال جد ستین

 ا یسال نو    ایمان ما را تقویت کند إن شاءاهلل، چرا که داشتن ایمان از مهمترین صفات است.   خداوند

 ، ن شاءاهلل همهو إ  خداوند هر روز ما را مورد لطف خود قرار دهد انشاءاهلل . ستیمهم ن میسال قد
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سرشار از ایمان داشته باشیم. باشد که إن شاءاهلل به بشریت عقل و درک عطا کند و   یخوب   یروزها 

   امت را هدایت نماید. 

 ومن اهلل التوفیق 
 

 

(ف یشر دام اهلل عمره نی )االربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت    

31۴۴، جمادی االول 62/ 1۴00،  دی10  
31,December, 2021/31, Aralık , 2021 

 

 

 


