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 «  اما در آخرت ست، ی نآسایشی  ایدن نی در ا» 
   

 

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 

«  وَلَلدَّارُ الْآخِرَُة خَیْرٌ لِلَّذِینَ یَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ»  

:» و قطعاً سراى بازپسین براى كسانى ندیفرمایم   6  هیخداوند متعال در حضرت قرآن سوره انعام، آ

از مغازه داران    یک ی  زدمی كه قدم م  روز ی اندیشید «. د  كه پرهیزگارى مى كنند بهتر است آیا نمى 

كه  یزمان زما خواهد افتاد«؟ ا یبرا یبه چه شکل خواهد شد؟ و چه اتفاق ایدن نی ا تی :» وضعدیپرس

بوده است. هر    نیهم  ایفرستاد، وضع دن  نیرا به زمو او    دیالسالم را آفر   هیخداوند متعال آدم عل

 .باشد شیو آسا  یدر راحت  ایدن نی در ا تواندی كس نم چ یتحمل كردن دارد و ه یبرا  یزیچ یكس

السالم از بهشت نازل شد.     هی. پدر بزرگوار ما، آدم علباشدیآن م  فیخود توص  ا، یجهان، دن  نیا  نام

نفرستاد تا    نیالسالم را به زم  هیحضرت آدم عل  چگاه یراحت است و خداوند متعال ه  یبهشت مکان

 است.   تاده فرس ایبه دن شیآزما یكه مرتکب شد او را برا یآسوده باشد بلکه صرفاً به خاطر اشتباه 
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آمد    ایدن  نی فراوان به ا  ییبای و از آن زبه سر برد. ا  یمان یكه توبه كرد، صدها سال در پش  یو تا زمان

پس از مرگ، او دوباره به بهشت    یپروردگارش بازگشت. در زندگ  ی و سرانجام به سو  دیكش  رنج  و

 .باز خواهد گشت

خواهد    شیدر آسا  ایدن  نیفکر كند كه در ا  دیكس نبا  چ یامتحان مؤمنان، است. ه  یبرا  یمحل  ایدن  نیا

بهتر است «،  به استناد    زگارانی پره  یآخرت برا  ی» و سرا  تََّقُونَ«، یَ   نَیلَِّلََّذِ  رٌیْخِرَُة خَبود. »وَلَلدََّارُ الْآ

 مان یكه به خدا ا  یكسان  یاست. برا  ریتنها در آخرت امکان پذ  تیو احساس امن  شیآسا  ه، یآ   نیا

  نگونه ی ا  یااگر بنده   یاست ول  یخوب  یآخرت جا  كنند، ی دارند و او را دوست دارند و از او اطاعت م

  ی با همه مصائبش برا  ا یدن  نی بهره مند نخواهد شد. ا  یر یخ  چ یو هم آخرت ، از ه   اینباشد قطعاً در دن

 .ستمؤمنان، آخرت بهتر ا یاما برا ست، كافران، گناهکاران و مشركان از آخرت بهتر ا

از    یمشکالت و موارد  ن، ی . بهشت در آخرت است. بنابراستیبهشت ن  ای دن  نی ا  میكه گفت  همانطور

و آله   هیاهلل عل  یاكرم صل  غمبریاست. پ  دیمؤمنان مف  یوجود خواهد داشت. مشکالت برا  لی قب  نیا

  د بدون مشکل سودمن   ایمومنان چه با مشکل و    یبرا  ایدن  نی : اندیفرما  یو سلم در مورد مؤمنان م

خواهند كرد. اگر    افتیرا درآخرت در  یاریثواب و اجر بس  زیآن ن  یهم باشد، برا  یاست و اگر مشکل

 .خواهند داشت شیآسا زیدارند، درآخرت ن شیآسا ایدر دن

كودكان و    یحت   كه  ی. خداوند ما را حفظ كند، به طور سازندی كفار انواع و اقسام مطالب را م   اكنون

ا  یرا از دست م  مانشانینوجوانان ا دچار مشکل و در   ایندارند. آنها در دن  مانیدهند و به آخرت 

  د ی ل نکنیرا به ضرر تبد   ایدن  نیخواهند شد. حداقل مشکالت ا   یمشکالت بزرگتر  ز،گرفتاریآخرت ن

  ن ی بنابرا  دهد، یم  جهی خدا نت  یرنج به جهت رضا  نی و ا  م یا  ده یكش  یادی. ما زجر زدیو از آن سود ببر 

ان شاءاهلل    د، یبه ما عطا نما  یقو  یمان یاست. خداوند ما را حفظ و ا  هوده یخدا نباشد، ب  یكه برا  یرنج 

 . دیفرمای م تی و آخرت را به ما عنا ایخداوند اجر دن 

 

 ومن اهلل التوفیق 
 

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

31۴۴، ثانیجمادی ال 2/ 1۴۰۰،  دی51  
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