« اگر خدا بخواهد اتفاق میافتد »

ٱَّلل اوبا اركاا ُة
ٱلسَّ اَلمُ اع ال ْي ُك ْم او ار ْح ام ُة َّ ِ
اَّلل ِمنا الشَّي اطا ِن ال َّر ِجي ِم
أعوذ ب ِ َّ ِ

َّللا ال َّر ْح ام ِن ال َّر ِحي ِم
س ِم َّ ِ
بِ ْ
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اوالص ا ا
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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
« وَلَا تَقُولَنَّ لِشَیْءٍ إِنِّی فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ( ،)23إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (» )24
خداوندِ متعال در حضرت قرآن ،سوره کهف ،آيه 23و 24میفرمايند « :وَلَا تَقُولَنَّ لِشَیْءٍ إِنِّی فَاعِلٌ

ذَلِكَ غَدًا ( ،)23إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ( «،»)24و زنهار در مورد چیزى مگوى که من آن را فردا انجام
خواهم داد( ،)23مگر آنكه خدا بخواهد (.» )24
وقتی کسی بخواهد کاری را انجام دهد فقط در صورتی موفق میشود که خدا بخواهد .اگر او آن را
نخواهد ،حتی اگر تمام دنیا برای آن تالش کنند ،موفق نمیشوند .هیچ چیز بدون فرمان او اتفاق
نمی افتد .بنابراين ،شما بايد در هر کاری که انجام میدهید ،إن شاءاهلل بگويید .إن شاء اهلل يعنی
اگر خدا بخواهد ،میشود و اگر او نخواهد ،اين اتفاق نخواهد افتاد.
مردم اين روزها میگويند "من اين وآن کار را انجام خواهم داد" .آنها هرگز فكر نمیکنند که بدون
اراده خدا اين اتفاق نمی افتد .به هر حال بسیاری از مردم ديگر ايمان ندارند .آنها به اصطالح،
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مسلمان و به صورت يك فرد مومن زندگی میکنند و بقیه افراد بی ايمان اصال ًبه اين موضوع فكر
نمیکنند .آنها تنها به آنچه میخواهند انجام دهند فكر میکنند ،اما نمیتوانند آن را انجام دهند
زيرا خدا آن را نمیخواهد.
بنابراين ،اگر مردم همیشه اين را در ذهن خود نگه دارند ،ناامید نخواهند شد .آنها خواهند گفت:
«ما میخواستیم اين کار را انجام دهیم .اما خدا آن را نخواست،پس نتیجهای هم به همراه نخواهد
داشت ،چرا که اگر او میخواست ،اين اَمر رخ میداد ،در اين صورت ديگرالزم نیست از اين بابت
ناراحت باشیم»" .
خداوند ،دانا است .ما چیزی نمیدانیم ،مردم هم نمیدانند چه چیزی برای ما خوب و چه چیزی بد
است .ما بايد از خداوندِ متعال بخواهیم که به ما خیر چو برکت عطا کند .ما درخواست میکنیم که
کاری انجام شود اما وقتی اين اتفاق میافتد ،ممكن است برای ما نه به همان اندازه خوب ،بلكه به
همان اندازه بد باشد و چیزی که ما نمیخواهیم ممكن است چیز خوبی باشد.
پس بايد هر کاری را با توکل به خداوندِ متعال انجام دهید و همیشه برای جاری شدن خیر و برکت
دعا کنید .از خداوند نیز میخواهیم که إن شاءاهلل برای ما خیر و برکت آرزو کند .باشد که إن
شاءاهلل خداوند به همه ما خیر عنايت فرمايد و ما را از بدی ها محفوظ بدارد.
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