
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 « از جانب خداست یو بد یخوب »

   
 

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  
   

 

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

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  

 

که   م یدانی متعال است«. ما م  یاز خدا شرو    ری»خ  «، یوشره من اهلل تعال  ره ی»خ  میی گوی م  شهیما هم

زبان  ه  آن را ب  شتریب   و مسلمانان  ، اما مردم هر گونه خوبی و یا بدی از جانب خداوند متعال است

امور   همه   در  ، دیگرکردندک  درآن را    یوقت و    آن را بهتر بدانند  یمعنا  دی با   قتی . اهل طرندیگویم

  مان یا   یوقت ، درنتیجه  شودی تر می قو  مانشانی کنند و ای توکل موند متعال  برخدا  چه خیر و یا شر

در آرامش بیشتری خواهد    نیز،   شود و در این دنیامی   تری قو  نیز هم  ی، انسان از نظر روحشود  تری قو

 . بود

مدح اگر کسى  فرمودند،    زین  ملسو هيلع هللا ىلصاکرم    امبریو پ  خ یباشند؟ همانطور که مشا  دیچگونه با   قتیطر   اهل

زمانی که شما را مدح و    :ندیفرما  یم  ملسو هيلع هللا ىلصاکرم    امبریپ  یحت.  دیبه او توجه نکن  به زبان آوردشما را  

کنند در صورت ستایش کننده شن و ماسه بیندازید و  مواظب باشید که به خود مغرور  ستایش می 

  د یرفتار کن  کسانی  انتقاد کنندگان و ستایش کنندگاناگر با    :ندیگویمنیز    خ یمشاهمچنین    ، نشوید

بودن    دیمردر صورتی که    هستند  دیکنند که همه آنها مری. مردم فکر مدی رس   دیخواه  دیبه مرتبه مر

 د یشوی خوشحال م  یل یکند، خ  فی از شما تعر  یاگر کس  به طوری که  ستیآسان ن ،  آن  یواقع  یبه معنا



 

 

 

 

 

 

 

اگر    انجام دادید درست  : »و بگویدد  اظهار نظر کن   قطو ف  دینگو  یبد  زیچ  کسیو  اینکاری را که 

 یو با انتقاد و عصبان   د یر یپذی اصال آن را نم . شما  دیشو   یم  وانهید  د، یکار را انجام ده  نی ا  بایدنیست و  

نباید اینگونه رفتار کنید    قتیکه در طر  ی. در حال"دانم  یها را م  نیمن بهتر"  دییگو  یشدن از آنها م

 . ستی خوب نو تنها زمانی که شخصی از شما تعریف کرد از او خوشحال شوید، این 

کنید و از  را ستایش می خود  ت  نی  فس و مَنَ  یوقت  است.   ملسو هيلع هللا ىلصاکرم    امبریپ  کردی و رو  قتیآداب طر  نیا

  اید داده فس خود را در معرض قیاس و قضاوت قرار  در حقیقت نَد،  شویخودتان خوشحال یا نارحت می 

ن  که این مورد اصال ب  در صورتی که در این دوره   ستی خوب  ا  شتری و ب  شتریمردم  مسائل و   نیبه 

نسبت    دینبا  را انتخاب کنند و  یگریراه د  دیکنند که بایهرگز فکر نمدهند. آنها  ی م  تیخودشان اهم

انتقاد می   آنهابه کسانی که   یا  ناراحت شوند. را تحسین  یا  باید    کنند، خوشحال  ما  به در حقیقت 

این موفقیت ها به پشتوانه و لطف و    ، هذا من فضل ربی: »مییکنند، بگویم   دیکه از ما تمج   یکسان

 . « نب اوست مرحمت خداوند متعال است و همه از جا

  دیکه بااند  گرفتهقرار  یاکنون همه مردم در قالب  میهمانطورگفتچرا که  است    یمهمنکته بسیار  نیا

ی داشته اعتراض  ایانتقاد    هیچ گونه  دیتوانی نم  و  دیآنها موافقت کن  و با    نیآنها را تحس  قهیهر دق

 ز یهمه چ دمدر گذشته مرشکست خوردند.  ایکه آنها اشتباه کردند  دییبگو دیتوان ینم شماباشید. 

و بد شده است به طوری که هیچ انتقادی را پذیرا    بی عج   انسان ها  فسِنَاما اکنون،    ، رفتندیپذ  یرا م

  نیستند. 

ا  دیبا   ن، یبنابرا کن   نی به  توجه  طر .  دیموضوع  برادران  اگر  توجه    قتیحداقل  اعمال  این  انجام  به 

باشند داشته  آسابیشتری  از  یشتریب  شی،  آنها  داشت.  ناراحت    یعصبان  ز یچ  هیچ   خواهند  و 

است و    متعال  اند که خیر و شر از جانب خداوندچرا که در حقیقت به این نکته پی برده شوند.  ی نم

که    میباش  یشاءاهلل جزو کسان  نإ  که  میدوار یام  برای آنها به آرامی خواهد گذشت.   این اموردر نتیجه  

 کنند. ی م یرو یو از آن پ نندیبی را م قتیحق

خداوند   و اجازه  به اذن ی فراوانی تالوت میشود کهو دعاها حاتیختم ها، سوره ها، تسبدر این روز  

،   ملسو هيلع هللا ىلص  محمد مصطفی  محضر پاک حضرت ختمی مرتبتبه  هدیه    آنها را  ثواب و خیر و برکت    متعال

  ژه یبه ارواح درگذشتگان به و و همچنین    خ یارواح مشا  اء، یاسف  اء، یاول   اء، ی صحابه، همه انب  ت، ی اهل ب

 . کنیمتقدیم می  ، حجه آن، هال سلطانن حضرت سطالن موالنا شیخ ناظم عادل الحقانیما خ یش



 

 

 

 

 

 

 

 

شان برسند و از شر این دنیا  به همه اهداف  اندتمامی کسانی که این تالوت را انجام داده   ن شاءاهللإ 

 و خیر و نیکی برای آنها باشد إن شاهلل.  در امان باشند

دار فانی را وداع گفتند   یفندمحمود اَپدر عزیز و گرانقدر برادرمان    یفنداَ  یعل  خ یشگذشته    هفته

ا  و به دیدار حق نائل شدند.   نیخداوند روح همه آنها را قر،  رفتند  ایاز دن  یادیافراد ز  امیا  نیدر 

 به همه آنها برسد.   انجام شده   یختم هاخیر و ثواب رحمت کند. انشاءاهلل  

محبت پیامبرمان  هر و  به احترام مِ باشد که خیر دنیا و آخرت برای تمامی مسلمانان جاری باشد و  

 باشند إن شاهلل.  همه گی در صلح و آرامش ملسو هيلع هللا ىلصحضرت محد مصطفی 

 

 ومن اهلل توفیق. الفاتحة. 

نیالربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

( فیدام اهلل عمره شر )ا  

3۱۴۴، ربیع الثانی 8۱/ ۱۴۰۰،  آذر 5  

26,November, 2021/26, Kasım , 2021 
 

 

 


