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 «  ایمان در چهره هانور » 
   

 

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 

« وَمَنْ لَمْ یَْجعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ  »  

:» و خدا به هر كس نورى نداده باشد  ندیفرما  ی م  40  ه یخداوند متعال در حضرت قرآن سوره نور،آ

كه بخواهد نور    یااو را هیچ نورى نخواهد بود«. خداوند واال مرتبه و بزرگ است كه به هر بنده 

مردم   یت كند، وق  یمحبوبان او هستند. اهلل عزَّ جلَّ روشن م  خواهند، یكه او را م  یی دهد و آنهامى

 .ندینشی آنها م بر چهره  ییبا ینور و ز نیا كنند، یبه او نگاه م

هستند. وجود نور در چهره،دل و   ینیتار و غمگ  یچهره ها  یندارند، دارا  مانیكه به خدا ا  یافراد

  ی باشد ول   اه یس  تواندی م  یكه فرد  یآنها دارد، به طور  یظاهر   ییبا یبه ز  یربط  چ یباطن بندگان، ه

كامالً   یو بشاش باشد و چه بسا انسان  ینوران  اریبس  یاچهره   یكه دارد، دارا  یقو   مانیا  لیبه دل

 نور، نور خداست.   نی صورتش باشد. ا یرو یاه ی، س مانیعدم داشتن ا  لی باشد اما به دل دیسف
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نور را    نیا  دیتوان یدارند عطا كند و تنها با اخالص م   مانیكه به او ا  یزانینور را به عز نی خداوند ا

 .نه با پول دیبدست آور 

با اسالم فرق دارد. هر    مان یندارند و فقط مسلمان هستند. ا   مانی ان هستند كه ااز مسلمان  یبرخ

و آله    هیاهلل عل  یاكرم صل  امبریاست كه پ   یمؤمن كس  یكس شهادت را تلفظ كند مسلمان است ول

و    داردی م  یو سلم را گرام او را دوست دارد و دائم به ذكر  پ   اد یو  او  از   ی رو یاو مشغول است و 

 .ندارند مان یا  هیدسته از افراد مؤمن هستند و بق نی. اكندیم

: »قُل لََّمْ تُؤْمِنُوا وَلَکِن قُولُوا أَسْلَمْنَا«، »بگو:  ندیفرما  ینه، خداوند متعال م  م؟یی گو  یرا م  نیما ا  ایآ

:  دیگوی و به آنها م  ستی«.  اسالم فقط مسلمان شدن ن میاسالم آورد  دیی بلکه بگو  د، یاورد ین  مانیا

وارد قلب    مانیا  یاست«. وقت  نشده در دل شما وارد    مانیچرا كه هنوز ا  دیمؤمن شده ا  دیی» نگو

  ثی تمام قرآن و حد  توانندی است، م  فتاده یدر دل راه ن  مانیكه ا  ی. تا زمانشودی شود، نور ظاهر م 

  افته یآنها راه ندر دل  مانینخواهند كرد چرا كه ا افت یاز آنها در ینور  یول  اموزندیقلب ب ی را از رو

داشته    مانیكه خداوند وجود دارد و در قبلش ا  دیكه جز فاتحه نداند و با اخالص بگو  یاست. كس

  .در دلش خواهد بود مانیباشد، نور ا

ا   نیا او به هر كس كه بخواهد    قت ی. در حقكندینعمت را عطا م  نینعمت بزرگ خداوند است و 

  ی خدا منته   یاست كه به سو  یصحبه و مؤمنان، راه   اء، یاكرم و محبت به او، اول   امبریاز پ  یرو یپ

  ال ح  نی با ا  یاز آن بهره ببرند ول   توانندی نعمت بزرگ را عطا كرده  و همه م  نی. خداوند ا شودیم

: »اگر  ندیگویآنها به مسلمانان م خورند، یم بی و فر كنندیم یرو یاز مردم از نَفس خود پ یاریبس

. رندینور را بگ  نیا   یخواهند جلو  یو م  «ی شو  یكافر م  ، یكن  نی. اگر چنیشو ی مشرک م  یكن  نیچن

در مورد آن    یدهند. آنها حت  ینم   تیاعتقاد ندارند، به نور و ظلمت اهم   یز یكه كفار به چ  ییاز آنجا

  ی کی . تارستین   نطوری كه ا  یاست، در حال  یعیطب   یامر   نی كه ا  كنندی و فکر م  دانندینم  ی زیچ  چ یه

  .كند یم جادیرا ا  یادیمردم دردسَر و مشکالت ز یبرا

 كند ان شاء اهلل.   ادیكه خداوند ما را حفظ كند و نور ظاهر و باطن ما را ز باشد

 

 ومن اهلل التوفیق 
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(ف یدام اهلل عمره شر نی )االربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت    

3144، ثانیجمادی ال 1/ 1400،  دی41  
4,January, 2021/4, Ocak, 2021 

 

 

 


