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 «عمر خود را دارد   زیهمه چ »
   

 

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 
 

 «  اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ »
 

  م ی شد و ماه دو ن  کی نزد   امتی»قفرمایند:  می  1خداوند متعال در حضرت قرآن، سوره القمر آیه  

 . «شد

قدنیفرمای م  متعالخداوندِ    م  کینزد  امتی:  هنوز  مردم  است.  برا  ندیگوی شده  ما  جهان   یکه 

را آفر  اردهایلیم ا  ده یسال وجود خواهد داشت. خداوند آن  اما مردم در  مورد صحبت    نی است، 

دور است.   یلیخ امتیق ندیگویمو  کنندیصحبت م نده یسال آ اردهایل یم آنها در موردکنند. ی نم

 . است کینزد بسیار امتیقدر صورتی که 

فرمایند که زمان قیامت بسیار  خداوند می فرمان اوست.    و تحتِ  ده یآفر متعال عالم را خداوندِ  ن یا

 ما و بقیه عوالم  هر کدام از جهانِخواهد بود.  یامتیزنده شوند، ق همه  نکهیا  یبرا و  نزدیک است
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. خواهند گرفتمتعال در روز قیامت شکل دیگری به خود  خداوندِ اِذنبه که مانند خورشید و ماه  

  ن ی ا   دیخورش  ی که مثالًبه طور  همان خواهد شد.   ، ه استفته شدهمه عوالم همانطور که در قرآن گ

و آن چنان   ز.  شودی مگونه  راه  هنوز  گفته مردم،  به  است.  مان  ی باق  یادیاما  اگر  در حالی که  ده 

  ، زمانی ر  ه.  خواهد بود  تحت فرمان او  زیهمه چ  ، در نتیجهه استکرد  نیوقتش را مع  متعال  خداوندِ

 دهد. یرا که بخواهد انجام م یهر کار

کالم    یقول به معناباشد. وعده خدا حق است.    یقو  دیشما با  مانی . استیدور نقیامت    ن، یبنابرا

کردن  به دنبال برآورده  انسان ها  موضوع توجه کنند.    نیبه ا  دیمردم باو    است  کی نزد  یعنیاوست.  

قبل    و  کشدی هم طول نم  قهیدق  ک ی  یکه عمرشان حت  ی، در حال ود هستندخواهش های نفسانی خ

ابد  در  یزندگ  . شدواهند  خ آخرت    یای، وارد دن یک پلک زدناز   آنجا است.    و جاودانه  یآخرت 

 . و کتابی وجود نخواهد داشت و حساب نیست امتیق

  ی خود را دارد. درست مثل زندگ   ساعت و عمرمانند ماه و ستاره ها،    م، ینیب  یکه ما م  یزیهر چ

که    یجهان  و  تیبشرشود.  ی وقتشان تمام م  امتیروز ق  در  و  است  نطور ی آنها هم هم  یمردم، زندگ

و    شده خود را دارد نییزمان و ساعت تع     ماست،   در اطراف   یزی و هر چ می کن  یم  یما در آن زندگ

 . خواهد شد، همان خواهد ی همانطور که خدا م 

با   سهیعلم در مقا  ن یا  . کندی م  ینیب  شیآموزد و بر اساس آن پیرا م  می علطور معمول، بشر    به

هر چقدر هم که   یمردم امروز است.   انیپا یبخداوند   و علم ِ . معرفتستین بیش یاخدا ذره  علمِ

و    عظمت  . خواهند بودهلِ کامل  جدر    را نشناسند،   خداوندِ متعالکه    یماداماشند،  و دانا ب  ختهیفره

و   د شدنبرد  و رستگار خواه  ندخواهسود    ، دن ریاگر آن را بپذ   .  ستاهمه چیز  خدا باالتر از    قدرت

د  ننادان و ناآگاه همه چیز را از دست خواه افراد  از    با پیروی کردن  ، دنپذیرا نباشاین حقیقت را  اگر  

به او شرک و    کنندیکه خدا را انکار م  یکسان. ماند  ندبرای همیشه در جهنم خواهداد و عاقبت  

باهوش    ، ورزندمی را  احکام    و  پندارندیمخود  مخالفت    عتِیشرو  با  آنخدا  بر خالف  عمل  و  ها 

هستند،   یکنند که انگار قوی رفتار م  ایبه گونه  ترسند و ی منکه    کنندیادعا م   این افراد ،  کنندیم

 در جهنم خواهند بود.  شهیهم یبرا حالی که در حقیقت این چنین نیستند و این افراد عاقبت  در
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 بعضی افراد وجود دارند که حفظ کند.    در پناه خودکودکان و مردم را  ،  ما  خداوندباشد که إنشاءاهلل  

به شمت    نها راآدهند ،بلکه  در حالی نه تنها به انها هیچ آموزشی نمی را دارند،    به مردم  میقصد تعل

حفظ  ابل چنین افرادیدر مق خداوند ما را،بنابراین باشد که إنشاءاهلل کشانندجهل و نادانی نیز می

   وار باشیم. و استقدم  ن ثابتتا در ایمانما به همه ما کمک کندو  کند

 

 و من اهلل توفیق 
 

 

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

31۴۴، ذی القعده  7 / 11۴۰، خرداد71  

7, Jun, 2022/7, Temmuz, 2022 
 

 

 


