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 « احواالت ارواح درگذشتگان در روز جمعه » 

   
 

كااةُ  بارا ِ وا ُة ٱَّللَّ ْحما را يْكُْم وا مُ عالا  ٱلسََّلا

ِجيِم  اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

  

ِحيِم                ِن الرَّ ْحما ِ الرَّ بِْسِم َّللاَّ  
  

 

ِلينا وا اْْلِخِرينا ،  وَّ مٍَّد ساياُِد اْْلا 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 ، 

قاانی، ما  داد يا شيخ ناظم الحا  

تُنا صحبة ، والخير داد طاريقا ميع في ما الجا  

 

  . امت ه استعطا فرمود  ملسو هيلع هللا ىلصاکرم  امبریبه امت پ  ،دیرا به عنوان عجمعه مبارک و شریف    متعالخداوند   

سوالی    نیو بزرگتربرخوردار خواهند بود  و هم در آخرت  دنیا    هم در  اسالمی از برکت و نعمت این روز

 یایدن  که برای مردم وجود دارد این است که آیا مردگان هم از این نعمت برخوردار خواهند بود؟

زنند و خانواده و فرزندانشان   یسر م شانیجمعه به خانه ها یشب ها به این شکل است کهمردگان 

  این دیدار برای آنها اتفاق خوبی است که   .منتظرنددر بهشت    یدر کنار درخت  و  کنند  ی را تماشا م

از  باعث می با خبرشونداحواالشود  بر    یوقتو    ت خانواده خود  راه خدا قدم  بینند که آنها در  می 

باشد،  نیاز ا  ریغ رسد و اگراین افراد به آنها نیز می ند زیرا ثواب کار  وشمیدارند بسیار خوشحال می

اند و چیزی از خدا دور شده   دهند،هیچ کار مفیدی انجام نمی  آنها":  ندیگو  یشوند و م  یناراحت م

 شوند.  ی بابت ناراحت م نیاز او بسیار.« کنندرا برای ما خیرات نمی

آنها در قبر چگونه    ی کنند؟ زندگ  یآنها چه کار م  نند؟یب  یما را م  ایپرسند: »آ  یاز مردم م  یاریبس

 وقتی شخصی  کنند.می لنیز سوا جنازه ، بلکه در مورد روح نه تنها در مورد ن،یاست؟« عالوه بر ا

 



 

 

 

 

 

 

 

شنود، اما عملکرد خود را از  شود، جسد هنوز گرم است و میمیکند و روح از بدن خارج فوت می 

 دست داده است.  

رفت  ره ناظم قدس اهلل س  خیموالنا شبا   نادان  ب،  میبه چند مراسم ختم در قبرس  افراد  این  از  رخی 

و   ندشد  یعصبانشیخ ناظم    موالنا  گذاشته بودند،پتو را در قبر  گفتند که قبر سرد است و یک  می

یک  جز  ید و در گوشه ای بگذارید، دیگر به این چیز ها الزم نیست، از این دنیا  : آن را بردارندگفت

باشد  بعد از مرگ تنها چیزی که مهم است روح می ،.«برای مرده به چیز دیگری احتیاج نیستکفن 

انجام بدهیدریکار خ  یدخواهیاگر مو   به نامشان صدقه بده  یدقرآن بخوان  شانیبرا  ،ی  فکر .  یدو 

  ن یا  ،دیده  یانجام م  یکار خوب  دیپتو دار  کیو با پوشاندن    دیخود را تمام کرده ا  فهیکه وظ  دی نکن

باشد. این دسته از رفتارها باشد و هیچ ثوابی در آن نمیمی  ه و کاری بس بیهود  رفتار مناسبی نیست

آنچه بدعت    یشوند و برا  یم  گریمردم وارد امور د  .شکل بگیردنوعی بدعت نیز    شود کهباعث می

آنچه را که بدعت بود حذف    ماًیمستق ره قدس اهلل س  ناظم   خ ی»بدعت«. لذا موالنا ش  ندیگو  یم  ستین

 .تنددانس گرانیرا عبرت ما و د نیو ا ندکرد

از مردم در سراسر جهان   یاریبس  باشد،به امید خدا امروز، روز دریافت ثواب و پاداش برای ارواح می

إن شاءاهلل که ثواب  باشد.  یخداوند از شما راض  ، إن شاءاهللتالوت کرده اند  همسرمان قرآن  پدر  یبرا

و  اءیبه ارواح همه انب و سپس  و صحابه تیو اهل ب ملسو هيلع هللا ىلصاکرم امبریاوالً به روح بزرگ پ ت قرآنئاین قرآ

قدس   ناظم خیموالنا شحضرت  نسرورما ژه یدرگذشتگان مقربان و بو حبه اروا خ، یو همه مشا اءیاول

 . همه یاران در سراسر جهان برسدپدر و مادر  ارواح حاج آنه، حال سلطان و بهو  ره اهلل س

عاجل برسند و بدی ها  یبه شِفا همه بیمارانخیر این دنیا و آخرت برای آنها رقم بخورد و  باشد که

 از آنها دور باشد إن شاهلل.
 

 
 ومن اهلل توفیق. الفاتحة. 

نیالربا یالحقانمحمدعادل  خ یسلطان موالنا شحضرت   

( فیدام اهلل عمره شرا)  
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