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 « آخرالزماندر مردم  تی وضع »
   

 

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 
 

ان نخداوند متعال همه چیز را برای آ » ، «مُیَسََّر  لِما خُلِقَ لَهُ كُل َّ » :شوددر حدیث شریف گفته می 

 . «ساخته استآسان  ، آفریده  كه

عبادت    ی. خداوند انسانها را براه استساختآسان    ، متعال همه چیز را برای آنچه آفریده   خداوندِ 

دهند. حال و احوال مردم زمان حال مثل  ی انجام نم  آنها همین كار را هم  است، اما اكنون  ده یآفر

م كه  است  كه  یاشاخه »  :گفتندی قبل  آن   را  آنها .  «كنندمیقطع    ، اندنشسته  روی  به  خداوند 

دهند. آنها راه خود را در ی نم  تی اهمو به آن    كنندیرا دنبال نم  آنكه    بزرگ داده است  ینعمتها

آن نشسته   یرا كه رو  یكه شاخه ا  یدر حال  ، كنند كه سود خواهند بردیو فکر م  رندیگیم  شیپ

  ا ی د و  افت  ی، مكنندقطع می را    خهشا  ی . وقت  كنندقطع می   گرینه از سمت تنه، بلکه از طرف د   رااند  

آخرالزمان    در  وضع مردم  نی نخواهند داشت. ا  یخوب  نای. پارندیم  یم  ایكند و  برخورد می   سرشانبه  

 .است
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قدر    و   را قبول ندارند  قتیشوند. آنها حقی دورتر م  قتیو از حق  رتم  ظال  زهر رو  سبحان اهلل مردم

نم  یخوب  چ یه ناسپاسنددانند.  ی را  فرموده  عطا  آنچه خداوند  به  نسبت    : ند یگوی م  و سپس  آنها 

نافرمانی از اوامر او  به  و    دیكه خدا را نخواه   ی مادام  . «شومی و چنان م  ن یشوم. چن ی خوشحال م»

خواهد ن  یو ارزش   تی و اهم  ی نخواهید بردسود  چ یباشد، ه  شما  مال  ایاگر همه دن   یحت  ، دبپردازی

 . داشت

به    ای»اگر دن:  دنیفرمایم  )ص(اكرم    امبریپبه    فی شر  ثِیندارد، خداوند در حد  یارزش  ایدن  نی ا  چون

دهد ی را م زیهمه چ خداوندِ متعالاما  .  «دادیقطره آب نم   کی   یحت   به كافران  بال پشه بود، اندازه  

خود تمام این چیزها را به دست   ، كنندفکر می ، و این درحالی است كه كافران ارزش است  یب رایز

نه تنها كه عاقل نیست،   ، كه خدا را نشناسد  یكس  كنند. ی باهوش بودن خود افتخار م  هب  و  آورده اند

 م، یهمانطور كه گفتندارد.    یارزش  ، هیچ دهدیكه انجام م   یهر كارو     باشدبلکه نادان و احمق نیز می

تا نها  آزندگی  كنند.  ی م  یبد زندگ  یبرا  در حقیقت    كنند امایم  یخوب زندگ  یبرا  ندیگویمردم م

به همراه نخواهد داشت، جز   یسود  چ یهو    خواهد بود  ونهگ  نیخدا برنگردند، ا  یكه به سو  یزمان

 .. همه اش ضرر است. خداوند ما را حفظ كنداریضرر بس

  عقل كه اصالً    یباهوش هستند، در حال  زین  انشانی، بلکه اطرافخودكنند كه نه تنها  یآنها فکر م

  گفتن یم  م یكنند. بچه كه بود  یاز دست دادن عقل خود استفاده م   یبرا  ز یندارند. آنها از همه چ

 م یقد  ی در زمان ها  كههمانطور    م، یكردمی ما آن را درک ن.  است  مشروب خورده و مست شده   یکی

بود كه عقلش   ن یمست بود بحث ا یوقت و  دخوری بود كه مشروب م یری فق نبود.  ج یآن را  دنینوش

خورد،    یزهر را م  ن ی ا  یمرد وقت  نیكردم: »ا  یمن با ذهن كودكانه ام فکر مرا از دست داده است.  

اگر عقلش را از  كه   كردم   یقبال فکر م  . كند؟«  یكار را م   نی دهد. چرا ا  ی تمام عقلش را از دست م

 شود.  داری ب گریكه او د میكرد ی. ما فکر نمردیپس بگ اتواند آن ر ینم  گریدست بدهد د

  ی از دست دادن عقل خود دست به هر كار  یآنها برا   ر اینگونه است. وضعیت مردم در حال حاض

  ی كسكنند. خداوند ما را حفظ كند.  ی كنند كه باهوش هستند و موعظه م  یا مو بعد ادع  زنند  یم

خداوند به همه ما عقل و شعور  بلکه عقلش كم است.    ست، یشود عاقل ن ی م  یكه مرتکب نافرمان

  ا فرماید. عط  و ایمانی قوی تی هدامردم را  خداوند متعال شاءاهلل إن . باشد كه دیفرما تی عنا
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 من اهلل توفیق 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

31۴۴، ذی القعده  81 / 11۴۰، خرداد82  

18, Jun, 2022/18, Temmuz, 2022 
 

 

 


