« همیشه با خدا باشید»
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امداد يا ارسو ال للا
امداد يا سادات ااصحابِ ارسو ال للا
امداد يا امشاي ُخنا
دستور موالنا شيخ عابدُللا فائزداغستانی
امداد يا شيخ ناظم ال اح اقانی
امداد اطري اقتُنا صحبة  ،والخير في الجاميع
أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ
بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِیمِ
« وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ ُه»
خداوندِ متعال در حضرت قرآن ،سوره حج ،آيه  40میفرمايند«:وَ لَیْنَصْرَنْنا لِلََّهُ مَنْ يَنْصُورُهُ» « ،قطعا
خدا به كسى كه [دين] او را يارى مىكند يارى مىدهد» .هر كه با خدا باشد ،قطعا خداوند او را

ياری و پیروز خواهد كرد .اين وعده خداوندِ متعال است.
پس هر كه با خداست ،نبايد از حال اين دنیا و اين زمان و امتحانِ آن بترسد .تا زمانی كه او با
خداست ،قطعا خداوند او را حفظ خواهد كرد و إن شاءاهلل كه پیروزی از آن او خواهد بود .حتی
اگر تمام دنیا بر ضد او باشند ،كسی نمیتواند او را كه با خداست شکست دهد.
اين وعد ِه خداوندِ متعال است و مردم بايد آن را درک و باور كنند .اگر آن را بفهمند و به آن ايمان
داشته باشند ،در آرامش و آسايش خواهند بود .در غیر اين صورت آرامشی وجود نخواهد داشت.
حتی اگر تمام دنیا با آنها باشد ،باز هم میترسند و نگران هستند .هیچکس با بودن با خداوندِ
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متعال ضرر نکرده است.خداوندِ متعال در حضرت قرآن ،سوره قصص ،آيه  83میفرمايند:
«وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتََّقِینَ»« ،و بهترين عاقبت برای پرهیزگاران است» .يقینا آخرت نصیب كسانی است
كه پرهیزگار هستند و از خدا میترسند ،اين دسته از افراد دارای عاقبتی خوش و خیر دردرگا ِه
خداوندِ متعال هستند و اين چیزی است كه مهم است .اگر همیشه خوب هستید اما عاقبتتان بد
است ،اين هیچ فايده ای ندارد.
از اين رو خداوندِ متعال به مؤمنان و مسلمانان اين مژده را داده است كه با خدا باشند .هدف و نیت
ما اين است كه با خدا باشیم و دستورات زيبایِ خداوند را انجام دهیم .نیرنگ و فريبی كه شیطان
به مردم دارد اين است كه :دستورات و فرامین الهی بسیار سخت هستند .دستوراتِ خداوند هرگز
سخت نیستند بلکه آنها فقط برای نَفس و شیطان دشوار هستند.
باشد كه إن شاءاهلل خداوند ما را در پناه خود حفظ كند.
باشد كه إن شاءاهلل همیشه با خدا باشیم تا از آرامش و زيبايی الهی برخوردار باشیم و از حُبِ دنیا
دور باشیم.
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