
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 «  عالِم و عامل  »

   
 

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  

 

 بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ أعوذ 

 بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِیمِ 

 «  تُرْجَعُونَ إِلَیْنَا ثُمَّكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ   »

 

هر جانداری چشنده مرگ خواهد بود،    »فرمایند:  خداوند متعال در حضرت قرآن سوره عنکبوت می 

قطعا هم بندگان روزی    :دنیفرمای ممتعال  خداوند  (.  57)«  سپس به سوی ما بازگردانده می شوید

:  مردم اغلب این كالم.  خدا باز خواهند گشت  یو به سو   دیطعم مرگ را خواهند چشخواهند مُرد و  

إِ » لِلََّهِ وَ إِنََّا  را فراموش    «گشت  م ی باز خواه  او نیز  یو به سو  می ما از جانب خدا آمد:  رَجِعُون    هِیْلَإِنََّا 

 دارند. به چیز های بی اهمیت خود را  مشغول میكنند و یم

 



 

 

 

 

 

 
 

، خدا بازگردد  یدانست قرار است به سو  یمو    بود  کیاش پر از اعمال ن  یتمام زندگكه  شخصی    امروز

داند به آنچه می  كه    یكس   یعنی و عامل«    مالِ»ع  ، صالح بود  یاز علما  یشانا.  دار فانی را وداع گفت

را رعایت می  برخوردار  عمل و حالل و حرام  نزد خداوند  باال در  از مقامی  افرادی  این چنین  كند. 

را قرهستند،   م  نیخداوند روحش  و  به    قامشرحمت  إن شاهلل.    علو درجاترا    ی عل  خ یشبرساند 

زیادی نداشتند و جوان    یشان سنكه دارای مقامی باال بود امروز دار فانی را را وداع گفت، ا   ، یافند

ما بابت  این  از  ا  بودند،  رفتن  اندوهگین هستیم.  این   یشانبسیار  ولی  است  بسیار سخت  ما  برای 

 اراده و دستور خداوند متعال بوده است، به همین مقدار به او اجازه زندگی داده شده بود. ، خواست

به این معنی كه ایشان    جوان«  ری»الشََّابُ الکَهِلُ«،»پ ند،  بود  ملسو هيلع هللا ىلصاكرم    امبریپ  یبای صفات ز  ی دارایشان  ا

دادند، خداوند رحمان چنین  كردند و آخرت را به دنیا ترجیح می درجوانی مانند بزرگان رفتار می

جوان هستند ولی مانند جوانان اقدام به انجام رفتارهای   افرادی را بسیار دوست دارد، افرادی كه

را كه    یافرادو برعکس، خداوند متعال  كنند  كنند بلکه مانند بزرگان و پیران رفتار میناشایست نمی 

  ی است و كارها   ریپ  د یگو  یكه نم  یكنند، دوست ندارد. كس  یهستند، اما مانند جوانان رفتار م  ریپ

 دهد.  یاحمقانه انجام م

ش مر  یافند  یعل   خ یپدر  داغستان  خ یشموالنا    دانیاز  موالنا  بود.    یعبداهلل  عبداهلل    خ یشحضرت 

 خ یفرزند ش   یعل  خ ی و ش،  نیحس  خ یناظم و ش  خ یدارم: ش   دیمن دو مر فرموده بودند كه    یداغستان

اول  نیحس  خ یبود. ش   نیحس بود  اریبس   یایاز  جانشین  به عنوان    نیز  و پسرش  ندمتواضع و بزرگ 

یشان از شخصیتی خوب و صبور  ا  دنبال رو مسیر زیبایی بود كه ایشان در آن قدم گذاشته بودند. 

بودند  و  متواضعانه رفتار میبا مردم    شه یو هم  برخوردار  نیکی   به همه احسانكردند  .  كردندمی   و 

حقیقی بود و در عرفان بسیار آگاه   (علم اهل سنت و جماعتم بزرگی بودند كه علمشان ) ایشان عالِ

 . ابدی یشود، ادامه م یراه قطع نم  نی. خداوند راه او را حفظ خواهد كرد انشاء اهلل. او دانا بودند

بسیاری از مردم ایشان را دوست داشتند ولی خواست و اراده خداوند بر این بود كه در این زمان 

 خداوند متعال به خانواده  . كنیدبر خالف دستور خدا عمل  یدتوان ینمشما  و ایشان از دنیا بروند 



 

 

 

 

 

 
 

ما  و      ستین  یشگیهم   ییجدا  نیا . خدارا شکر كه  دیفرما  تیعنا   عظیم و جمیلی  صبر  و ما  شانیا

كنار همدیگر  در  مردم  كه  شاءاهلل    نإو    م كردیمالقات خواه  همدیگر را  پس از مرگ  یدر زندگدوباره  

در مقابل افرادی كه قبل از ما به آخرت سفر كرده اند انجام دهیم و در    م یتوانی م  ی. چه كارباشند

توانیم كاری انجام دهیم و نه نمی،  مادر حقیقت  توانیم بگوییم؟ مقابل دستور خداوند چه چیزی می 

ثواب و خیر و بركت اعمالی كه ایشان انجام داده اند تا به قیامت ادامه خواهد  نه اینکه چیزی بگوییم. 

شان را  زانیو عز  اندیمر  ، كتابها  ی نیک از جملهار و آث کوین  یفرزندان  ، چرا كه ایشاننشاءاهللاداشت 

انسان به   یوقت   كه این خیر و بركت جاودانه بماند چرا كه  شاءاهلل    نإ.  از خود به یادگار گذاشتند

خداوند     شاءاهلل  نإ  . بردموارد مهم را به عنوان توشه آخرت برای خود می   ، تنها همین رود  یآخرت م

 . دیفرما تی و به خانواده اش صبر عناایشان را به علو درجات برسانند 

باشد كه خداوند ما را در مسیرحق و حقیقت هدایت كند و تا زمانی كه در این مسیر قدم برمیداریم  

 . شاءاهلل  نإمرگی زیبا را به ما عطا كند 

 . 

 
 ومن اهلل توفیق. الفاتحة. 

نیالربا یالحقانمحمدعادل  خ ی موالنا شسلطان حضرت   

( فیدام اهلل عمره شر ا)  

3۱۴۴، ربیع الثانی 5۱/ ۱۴۰۰،  آذر 2  
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