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 « در توبه عجله کنید »
   

 

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

 

فَوْتِ، وَ عَِجِّلُوا بِالتَِّوْبَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ«،»به اقامه  در حدیث شریف آمده است که: »عَِجِّلُوا بِالصَِّالِة قَبْلَ الْ

نماز عجله کن پیش از آنکه وقت بگذرد و در توبه پیش از مرگ بشتاب«. همیشه این را می گویند.  

چیزهایی که مردم باید در آن عجله کنند این است که قبل از تمام شدن وقت، نماز بخوانند و قبل  

 از مرگ، توبه کنند. 

بعداً نماز را می  الی اهلل آگاه باشید، نگویید که  از  بنابراین ای سالکین طریق  را  اگر نماز  خوانید. 

یابید و اگر توبه را از دست بدهید، همه چیز برای شما سخت  دست بدهید، دیگر فضیلت آن را نمی

نها را می بخشد. خواهد بود. اگر مردم در طول عمر خود از تمام گناهان خود توبه کنند، خداوند آ

تا فرا رسیدن زمان مرگ آنها هنوز وقت دارند، اما اگر بدون توبه بمیرند، حسابشان سخت است. 

امیدوار باشید،تنها خداوند   توبه خواهم کرد« و به آن  بعداً  بنابراین، نگویید: »من جوان هستم، 

دیگران می روند و فکر  عظیم به این موضوع آگاه است. بسیاری از مردم هنگام بیماری به مالقات 

می کنند که در بستر مرگ هستند. اما آنها نمی میرند و همچنان بیمار هستند، این در حالی است  

 که ممکن
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ای، از دنیا برود. شما هرگز نمی دانید که مرگ کی  است یک فرد سالم بدون هیچ بیماری در لحظه  

 که خداوند متعال به ما عطا کرده است.  خواهد آمد، بنابراین توبه نعمت و فرصت بزرگیست

دَرِ توبه همیشه بر روی شما باز است، اما در آخرالزمان دَرِ توبه بسته می شود. این یکی از نشانه  

نمی  پذیرفته  توبه کنید،  از آن،  بعد  بزرگ است که حتی  اتفاق خواهد  های  این  زمانی  شود. چه 

بلن الشأن  قرآن عظیم  از مغرب طلوع مید میافتاد؟ هنگامی که حضرتِ  و خورشید  کند، شود 

سپس قیامت خواهد شد و آنگاه دَرِ توبه بسته می شود. بنابراین توبه  و استغفار برای ما پاک کننده 

و سودمند و بسیار حائز اهمیت است، بنابراین تا قبل از آنکه مرگ شما فرا برسد، توبه و استغفار 

 ص شوید.  های خود خال کنید و از گناهان و بار 

خدا را شکر ما بندگان از این نعمت الهی برخوردار هستیم، باشد که إن شاءاهلل خداوند هم ما را  

 مورد مغفرت خود قرار دهد. 

 

 و من اهلل توفیق 
 

 

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

31۴۴، رجب 92 / 1۴۰۰، اسفند 21  
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