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 « شاد بودن در عبادت » 
   

 

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 

« قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْیَفْرَحُوا هُوَ خَیْرٌ مِمَّا يَْجمَعُونَ  »  
 

خداست    فرمايند:» بگو به فضل و رحمت می  58خداوند متعال در حضرت قرآن، سوره يونس، آيه  

از هر چه گِرد مى اين  بايد شاد شوند و  انجام آورند  كه ]مؤمنان[  اين عبادتی كه ما  بهتر است «. 

كنند، مردمی كه در حال عبادت هستند بايد آن را نعمت  دهیم، بهتر است از آنچه كه جمع می می

است. خدارا شکر كه   هلالج لجبزرگی بدانند و خوشحال شوند. اين فضل و مهربانی بزرگی از جانب خداوند  

 شود. ياد می ما بندگان خوش شانسی هستیم. با شکر كردن نعمت ها ز

خواهد  خداوند متعال ما را در اين مسیر قرار داده  زيرا كه نَفس، ورود به اين مسیر را برای كسی نمی 

كنند  فرمايند: كسانی كه عبادت می كند. خداوند متعال می و همیشه ]مردم[ را از اين راه منحرف می 

 داوند شاد  و اهل طريقت و عموم مردم بايد به دلیل اين فضیلت و مهربانی خ
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باشند.خداوند ما را حفظ كند؛ اگر او بخواهد، می تواند شما را در موقعیت ديگری قرار بدهد و شما  

تواند همه كارهای می توانید در يك مکان بد باشید و نافرمانی كنید. خداوند متعال اگر بخواهد، می

 بد را انجام دهد. 

شد و خدا را برای اين فضیلت شکر كند. آنها نبايد به پس هر كه در اين راه و عبادت است، شاد با

خوانند به خود مغرور شوند. انجام اين اعمال ممکن است  گیرند و يا نماز  میاين دلیل كه روزه می 

خواهد مانع آنها برای انجام اعمال  برای برخی افراد مشکل باشد و در اين زمان نَفس يا شیطان می 

 دهیم. طف و عنايت خداوند و به خواست او انجام میشود. ما اين كارها را به ل

در حین انجام اين اعمال، خوشحال باشید، زيرا اين نعمت و افتخاری بزرگ است. انجام اين اعمال،  

(. 10:58كنند« )قرآن از متاع دنیا بهتر است: »هُوَ خَیْرٌ مَِّمََّا يَْجمَعُونَ«،»اين بهتر از آنچه كه جمع می 

ت مردم با زندگی در اين دنیا ثروت جمع كنند ولی خداوند متعال می فرمايند: اين مطمئناً،ممکن اس 

اعمال بهتر هستند و يا حتی بزرگ ترين نعمت بعد از خوردن و آشامیدن است. از بهترين اعمال  

عبادت و بندگی خدا بزرگ است. بنابراين ای سالك بدان و آگاه باش كه در حین انجام آن خوشحال 

 ی و بگويی: »خدايا شکرت كه به ما بندگانِ ضعیفت اجازه اين كارهای زيبا را دادی«. و شاد باش

بندگی خداوند و اين كه تمامی فرامین و دستورات او را انجام دهیم از بهترين كارهاست. همه چیز 

از جمله نماز، زكات، حج، عمره، روزه، مواردی هستند كه خداوند دوست دارد و دستور داده است  

 آنها را انجام دهیم. باشد كه هنگام اجرای آنها ما را نیز دوست داشته باشد. تا 

توانند نماز بخوانند. بايد دعا كنید . شاكر باشید چرا كه اين نعمت بسیار  گويند نمی بعضی ها می 

بزرگی است كه خداوند به شما عطا كرده است، بنابراين در حال اقامه نماز شادی كنید و شاكر باشید 

توانم  توانستید آن را تمام كنید.گرفتاروسوسه های شیطانی و نَفس نشويد و نگويید كه من نمی   كه

توانم اين يا آن را انجام دهم.« وضو بگیريد و نماز بخوانید. خداوند از شما راضی  وضو بگیرم و نمی 

 برد. خواهد بود و بنده ای كه خدا را راضی كند نیز سود می

را به ما نشان داد. باشد كه خداوند ما را در اين راه ثابت قدم بگرداند و در   خدا را شکر كه اين راه 

 پناه خود حفظ كند إن شاءاهلل. 

 ما شکر خواهیم كرد و ان شاءاهلل با شکرگزاری اين بركات زياد می شود.  
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 ومن اهلل التوفیق 

 

 

( ف يللا عمره شردام نی )ا الربا ی الحقاندمحمعادل  خ يسلطان موالنا شحضرت    
31۴۴،ثانیجمادی ال 1۴۰۰/2،  دی31  
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