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 «   بزرگترین مشکل»
   

 

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 

 «  إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ »

فرمایند : »كه خدا بر همه چیز تواناست«.  مي20خداوند متعال در حضرت قرآن سوره بقره، آیه  

متعال بر هر چیز تواناست. هیچ كاری برای او سخت و غیر ممکن نیست  باید بدانیم كه خداوند  

بلکه برای مردم سخت است و برای برخي افراد غیرممکن است. برای اهلل عزَّوجلَّ، حاشا )دور از 

آن( غیرممکن نیست. خداوند متعال خالق همه چیز است، هر چیزی را از هیچ، آفریده، ما باید 

 این را بدانیم. 

انکار او را  شناسند و    يندارند، خدا را نم   مانیاست كه ا   نی مردم در زمان حال ا  يبدبخت  ن یبزرگتر

و مشکالت  یگرفتار  ایدن نی در ا ندیگو  ي. مستین نی بزرگتر از او مصیبتي   مشکل چ یكنند. ه يم

 خواهد داشت. به هر حال،  يقطعاً سخت ایدن  نیدر ا  انسان رای ز ستندیمهم ن نهای هست، ا فراواني
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مشکالتي وجود خواهد داشت. اما بزرگترین مشکل چیست؟ عدم شناخت خداوند متعال  مطمئناً  

 . و عدم ایمان به خدا

مسلمانان هستند، اما ایمان ندارند. اسالم هست ولي در اكثر مردم ایمان نیست. اگر ایمان داشته  

ال آن را برای شوند كه همه چیز از جانب خداوند متعال است. خداوند متعباشند، آسوده و آگاه مي

ما مناسب دیده است. اگر بر آن صبور باشیم، اجر،ثواب از جانب خداوند خواهد بود و موجب رضای  

 او خواهد شد. 

اما معبودی جز اهلل نیست. این اهلل قادر است. هیچ راه فراری نیست. از خداوند عزَّوجلَّ راه گریزی  

كه این شما هستید كه به دلیل عدم نیست. شما در این و آن به دنبال عیب هستید،در صورتي  

 بینید. ایمان خود را در هر لحظه تقویت كنید. ایمان كافي همه چیز را ناقص مي

ما به خواست خدا در این دنیا زندگي مي كنیم. همه چیز یک امتحان است و قبولي در این آزمون  

گر ایمان نداشته باشید همه  مهم است. اگر ایمان داشته باشید این رنج ها بیهوده نخواهد بود ولي ا

 چیز بیهوده خواهد بود  و در نهایت ناامید خواهید شد. 

سختي و مصیبت ها برای كسانیکه ایمان دارند، اجر و ثواب مضاعفي را  خداوند متعال در برابر این  

عطا خواهد كرد. اینان كساني هستند كه برنده خواهند شد و سود بسیاری را دریافت خواهند  

كرد. در حقیقت افرادی كه ایمان ندارند، كساني هستند كه در حال زمامداری و اختراع هر گونه  

نکار، اسالم، قرآن و احادیث را مسخره كنند. آن ها مي توانند هر چقدر  باشند تا خدا را ا چیزی مي 

خواهند این كار را انجام دهند. آیا برای آنها خیری به همراه دارد؟ نه اینطور نیست و هر چه  كه مي

بیشتر این كار را انجام دهند، عذاب خداوند و تاریکي بیشتر بر آنها نازل مي شود. بنابراین، كاری  

ها انجام مي دهند اشتباه است. باید دست از گناه بردارند،  به خداوند متعال ایمان بیاورند تا  كه آن

هایشان بیهوده نباشد و در ازای آن  از آسایش و آرامش الهي برخوردار شوند و رنج ها و گرفتاری

مجازات    پاداش الهي دریافت كنند. اگر اصرار كنند تقصیر خودشان است. آنها مقصر خواهند بود و

 خواهند شد. 

گوید. همه فکر  در زمان حاضر یک روند جدید وجود دارد. یک دیوانه ظاهر مي شود و چیزی مي

 كنند از او تقلید كنند. بنابراین ای سالکین عاشق طریق الي  كنند او فرد مهمي است و سعي مي مي
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لح پیروی كنید. »إِنََّ التََّشَبَُّهَ بِالکِرامِ خواهید از كسي تقلید كنید، از اولیا و عابدان صااهلل اگر مي 

فَالحُ«، »یعني تقلید از خوبان موجب رستگاری مي شود«. إن شاء اهلل خداوند ما را با صالحان و 

 اولیا محشور كند وإن شاءاهلل در مسیری قرار بگیریم كه از اولیاء و بزرگان تقلید كنیم. 

 

 و من اهلل توفیق 

 

(ف یدام اهلل عمره شر ني )االربا يالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

3۱۴۴، ثانيجمادی ال 22/ ۱۴00،  بهمن 6  
26,January, 2021/26, Ocak, 2021 

 

 

 


