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 «  خداوند متعال را قدر بدانیم »
   

 

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 
 

 « قَدَرُوا اللََّهَ حَقََّ قَدْرِِه وَمَا »

و خدا را آنچنان كه باید به بزرگى    »فرمایند:می  67خداوند متعال در حضرت قرآن، سوره الزمرآیه  

آنها دانند.  ی : مردم قدرت و عظمت خدا را نمدنیفرمای م   هیآ  ن یدر ا   متعالخداوند    . «دان  نشناخته 

 . دانندی قدر خدا را نم  ، مسلمانان یمسلمانان و حت ریكنند. غی او تعجب م تی مدام در مورد وضع

هستند  یكسان اسالم  از  خارج  عق  ، كه  اساس  فکر ِده یبر  م  و  خود  انجام  را  آنها  دهند.  یكارها 

وره قرآن، س  در حضرتِ  ! خداوند متعالحاشاقرار دهند.    یمتعال را در قالب خاص  یخواهند خدایم

ن  زیچ  چ ی»ه  ءٌ«، یْكَمِثْلِهِ شَ  سَیْ»لَفرمایند:  می  11الشوری، آیه   او  از درکاو  .  ست« یمانند  ، فراتر 

. مردم میقدرت و عظمت خداوند متعال را بشناس  دیذهن شماست. پس با  یها  تی محدود  ر وتصو

توانند  ی است، م  ده ی كه آفر   ییزهایدهد، از چ ی م  ی تجلونجام  كه خداوند متعال اَ  یی فقط از كارها 

 . دیبه ذات او برس دیتوانیشما اصال نم آن را بفهمند. 
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ابه جای ستایش خداوندمردم    ا   یپرستند. در حالی و آن را م  نی ، مجسمه ها، بت ها و    نها یكه 

  ی دانند. وقت ی نم را    خداوند متعالقدر    زیآنها ندارد. مسلمانان ن  ی برا  یسود  چ یاست كه ه  ییزهایچ

 نیبا ما چن  خداوند متعالشد؟ چرا    نطوری: »چرا ااینکه  به گفتن  كنندی شروع م  افتد، ی م  یاتفاق

.  هیچ ارتباطی ندارد به شما    ، در اصل این موضوعاست؟«  یزیچ  ای  امتحان  کی  نی ا  ایكند؟ آیم

و عبادت خود را   دیرا انجام دهن  آو    یدگیرس  ، است كه به كار خود  نیا دیانجام ده  دیآنچه شما با

 حکمتِ   نی . استینموارد    هِیسوال بردن بق   رِیبه ز  ی ازیشماست. ن  فه یوظ  ن یا .  دیانجام ده  یبه درست 

از حکمتِ  خداوند متعال است تنها خداوند  قَ  یقدردان  یبرا   نیاخود آگاه است.    و  در  و دانستن 

 خداوند است. 

نبا  ا ی من تعجب م  ، است؟  نگونهی چرا ا»  :دیبپرس  دیشما هرگز  نماز    نطوریكنم كه چرا  است؟ من 

«. برایم رخ داد  ها  اتفاق  نیشدم و ا  ضی. مرستیحال، حالم خوب ن  نیبا ا.  رمیگیخوانم و روزه میم

ضعف  نشانها  ه یگال   نیا غ  مانیا  در  از  در  بر   نی ا  ریشماست.  توكل    فه یوظ   نی اول  ، خداصورت 

، نشان هددیبودن به آنچه انجام م  یتوكل بر او و راض  ، متعال  خداوندِ  یِقدردانمسلمانان است.  

بزرگ   خداوندِ  شگاِهی كار را انجام دهد، هم در پ  نی كه ا  یكس  است.    تیبه مقام رضا  دنیرس  دهنده 

 كند.یشود و هم احساس آرامش م یم

شوند می   نیالسالم خشمگ  هیبر حضرت آدم عل  انیح یمس  ژه یمسلمانان به و  ریصورت غ  نی ا  ریدر غ

  ی خدا   امبریاو پ !  حاشاكشند.  ی عذاب مباقی مردم  و به خاطر گناه او    ه استگناه كرد  ندیگوی مو  

جز گناه به ارمغان   یزیچو    ندارد  یبا او سودو بد رفتاری      یپدربزرگ ماست. بد اخالق  و  متعال

 . اندازندیب  گرانید  خود را به گردنِ تند تا گناهانِ هس یراه لِمردم فقط به دنباآورد. ی نم

ا  هزاران  از  نمونه  بنابرا  نی و صدها هزار  نباش   ن، یدست وجود دارد.  . احترام به همه  دیمانند آنها 

اول   امبرانیپ و  درماست.    فهیوظ  ایو صحابه  متعال  بقره   حضرتِ  خداوند   285آیه    ، قرآن، سوره 

.  «میگذاری نم  یاز فرستادگان او فرق  کی  چ یه  نی»ما بأَحَدٍ مَِّن رَُّسُلِهِ«،    نَیْ»لَا نُفَرَِّقُ بَفرمایند:  می

موضوع    نی به ا  دیبا  نیبد است. بنابرا   امبریخوب است و آن پ  امبریپ  نی ا  دییبگو  دیتوان  یشما نم

 . میبندگان محبوب او باش  تا از  بدهد یواقع مانی خداوند به ما اإنشاءاهلل باشد كه . میتوجه كن 
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 و من اهلل توفیق 

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

31۴۴، رمضان 21 / 11۴۰، فروردین52  

14, Aprıl, 2022/14, Nisan, 2022 
 

 

 


