
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 «مراقبت از مراتب روحی  »

   
 

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

ِجيِم   اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

   

ِحيِم                   ْحماِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم َّللاَّ  
   

 

سوِلنا  الساَلمُ عالى را اُة وا الصاَلا ِلينا وا اْْلِخِرينا ، وا مٍَّد ساياُِد اْْلاوَّ ُمحا  

سولا للا   داد يا را ما  

سولا للا،   داد يا سادات ااصحابِ را  ما

داد يا ماشايُخنا  ،  ما

 دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزداغستانی ، 

قاانی،   داد يا شيخ ناظم الحا  ما

تُنا صحبة ، والخير ريقا داد طا ميع  في  ما الجا  

 

  از   «،» هِیعْنیَحُسْنِ إساْلمِ الْمَرْءِ تَرْکُهُ مَا لَا    مِنْ: »دنیفرمای م  ملسو هيلع هللا ىلصختمی مرتبت محمد مصطفی حضرت  

ابرکات   که  نیاسالم  ن  انسان  است  مربوط  او  به  کند  را  ستیآنچه  حقیقت.  «ترک  کردن    در  رها 

اهمیت است  ، موضوعی است که هم در جهت کامل شدن اسالم حائز  ستی مربوط ن  ما  که به  ییزهایچ

خود،  اشتباهات  به جای دیدن  ها  به طور کلی انسان  و هم برای مسلمانان بسیار عمل نیکویی است. 

اشتباهاتبیشتر   را می   عیب ها و  این شکل که:  بیننددیگران  آن است.    ینجوری ا  شخص  نی »ابه 

چگونه رفتار کردن دیگران مربوط به شما نیست، شما باید اول از همه خودتان  .  «اینگونه است  شخص

نمی که شما  زمانی  را اصالح کنید.   را رعایت  نکته  در مورد رفتار    توانیدمی   در حقیقت  ، کنیداین 

  . دیدخالت نکن یرضروری غ یکارهابنابراین بهتر است که در ، دیگران هم چنین چیزی را بیان کنید

 نی : »ا ندیگوی اما مردم بدون فکر م  ، باشددو موضوع بسیار متفاوت میاز منکر«    ی معروف و نهامر به  

تفکر و نگرش مردم است به طوری که دیگران را نصیحت    نی چطوره«. ا  یک یاون    نیاست. بب  نی مثل ا

و نقص   بی ع  یب  ییفرشته ها  کنند و خود را مانندکنند ولی در اصالح رفتار خود هیچ تالشی نمی می

 حکم   نی اولاین کنند.  یاست که قضاوت م یافراد  آنها هزار برابر بدتر از بی . در واقع عبینندمی



 

 

 
 
 
 
 
 
 

پیروی    نو همه از راه و طریقت ایشا  است  ملسو هيلع هللا ىلصاکرم  رامب یما راه پ  قتیطر  خداراشکرکهاست.    قتیطر

را داشته باشی.    »نظر بر قدم«  : ای سالک بدان و آگاه باش کهدیگوی م  ینقشبند   قتیطرکنند.  می

 بلند نکن  گرانید  وبی نگاه کردن به ع   ینگاه کن و سرت را برا  تیبه قدم ها  و  باش  م هایتمراقب قد

 .است  یمهمی نکته  نیا که

این سخنان کوتاه و مختصر کند.  ی است که راه ما را روشن م  ینور  ملسو هيلع هللا ىلصاکرم    امبریو سخنان پ  ثی احاد

کالم  ساعت ها  شاید    است که    نی انجام دهند. نکته ا  یدهند که چه کاریبه مردم نشان م  هستند اما

  ث یحد   کیجمله کوتاه، هم    کیبا    آید کهو یا صبحتی وجود نداشته باشد ولی زمانی به وجود می

آ  شودخوانده می   فیشر م  نو هم مردم  آنها   فهمندی را  برای  بسیاری  منفعت  و  به طوریکه سود 

قطعا سعادتمند خواهد شد و اگر    کنندمی که این راه و طریقت را دنبال    هایی انسان .  شتخواهد دا

به جای ناظر بودن بر اعمال و رفتار خود، بر رفتار دیگران  اشخاصی این موضوع را رعایت نکنند و  

  دیگری. شود نه شخص  خود این افراد می ،شامل  دقت و توجه داشته باشند، درحقیقت بیشترین ضرر

وجود او را در  است که  یحسادت  یمانجس بیهست. آس زین یبلکه جسم ، ینه تنها روح  بی آس این

و به ما این قدرت و توانایی را عطا کند تا بتوانیم    در پناه خود حفظ کند. خداوند ما را  گیردبر می

 . ن شاءاهللإ ناظر و شاهد بر اعمال خود باشیم و آنها را اصالح کنیم

یاران  امروز از  بسیاری  و  است  آنا  ایشان    سالگرد عرس حاج  برای  و صلوات  یاسین  چندین ختم 

حضرت ختمی مرتبت نور عرش اهلل محمد    روح بزرگوار  به  کنیم  ابتدا تقدیم می آنها را  اند که  خوانده 

  مان خ یبه ارواح مشا  کنیمسپس تقدیم می و    اءیها و اول   هیانب  تمامی  و صحابه و  تی و اهل ب  ملسو هيلع هللا ىلص  مصطفی

به روح برادرمان و    آمنه سلطانقدس اهلل سره الشریف،   ناظم  خ یموالنا شحضرت سلطان  مخصوصاً  

 به روح همه مسلمانان و مؤمنان.  دار فانی را وداع گفتند و که امروز  یعبدالشکور افند
 

 ومن اهلل توفیق. الفاتحة. 

نیالربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

( فیدام اهلل عمره شر ا)  
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