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 « د یبا خدا باش شهیهم »
   

 

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 
 

 «وَلَیَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُُه  »

 قطعا    »  نْصُورُُه«، يَلِلََّهُ مَنْ    نَصْرَنْنایْ »وَ لَفرمايند:می  40، آيه  حج خداوندِ متعال در حضرت قرآن، سوره  

خداوند او را  قطعا   هر كه با خدا باشد،    . «دهدكند يارى مى خدا به كسى كه ]دين[ او را يارى مى 

 است.  متعال وعده خداوندِ ني. ا خواهد كرد روزیپ  و یاري

او با   یبترسد. تا زمان   آنزمان و امتحانِ  و اين  ایدن اين  از حال    بايدن  ، پس هر كه با خداست كه 

  ی . حت كه پیروزی از آن او خواهد بوداهلل  ن شاءإو    قطعا  خداوند او را حفظ خواهد كرد    خداست، 

 تواند او را كه با خداست شکست دهد. ینم یبر ضد او باشند، كس ایاگر تمام دن

  مان يبفهمند و به آن اآن را  و باور كنند. اگر    کآن را در   ديمردم با  خداوندِ متعال است و  وعدِه  نيا

وجود نخواهد داشت.  آرامشی  صورت    ني ا  ریخواهند بود. در غ   سايشداشته باشند، در آرامش و آ

 خداوندِ بودن با با  چکسیترسند و نگران هستند. هیبا آنها باشد، باز هم م ایاگر تمام دن یحت
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است  متعال  نکرده  آيه  ضرر  قصص،  سوره  قرآن،  حضرت  در  متعال  فرمايند: می   83.خداوندِ 

آخرت نصیب كسانی است    نا یقي.  است«  زگارانیپره  یعاقبت برا  ن ي»و بهتر  نَ«، یعَاقِبَةُ لِلْمُتََّقِ »وَالْ

 درگاِه ش و خیر درترسند، اين دسته از افراد دارای عاقبتی خو كه پرهیزگار هستند و از خدا می 

اما عاقبتتان بد    دیخوب هست   شهیاگر هم است كه مهم است.    یز یچ  ني ا  و  خداوندِ متعال هستند 

 ندارد.  یا ده يفا چ یه اين است، 

هدف و نیت  كه با خدا باشند.    ه استداد  را  مژده   ن يبه مؤمنان و مسلمانان ا    متعال رو خداوندِ  ن يا   از

 نگ و فريبی كه شیطان نیر. میرا انجام دهخداوند  یِباي و دستورات ز می كه با خدا باشما اين است 

هرگز   دخداون  دستوراتِبسیار سخت هستند.  و فرامین الهی    تادستور:  به مردم دارد اين است كه

 دشوار هستند.  و شیطانفس نَ یبرا فقط آنها بلکه ندستیسخت ن

  شاءاهلل خداوند ما را در پناه خود حفظ كند.  باشد كه إن

یا  بِ دنو از حُ و زيبايی الهی برخوردار باشیم آرامش ازبا خدا باشیم تا  یشهشاءاهلل هم باشد كه إن

 دور باشیم. 

 
 

 من اهلل توفیق 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

3144، ذی القعده  61 / 1140، خرداد62  

16, Jun, 2022/16, Temmuz, 2022 
 

 

 


