
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 «  است امبریبا محبت به پ یواقع  مانیا »

   
 

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  
   

 

ِ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

فائزداغستانی ، دستور موالنا شيخ عابُدللا    

قاانی،   داد يا شيخ ناظم الحا  ما

تُنا صحبة ، والخير ريقا داد طا ميع  في  ما الجا  

 

ا   دیتوان  ی: »شما نمند یفرمای م  ملسو هيلع هللا ىلصحضرت نور عرش اهلل محمد مصطفی مگر   دیبرس  یواقع  مانیبه 

ب  نکهیا باش  پدر و مادرتاناز خودتان و    شتریمرا  و    سعادت  یعن ی  یواقع  مانی. اد«یدوست داشته 

ما باید این را بدانیم که خداوند متعال  است که مردم به دنبال آن هستند.    یزیچ   نیا   خوشبختی و

هر چه قدر محبت .  اندکرده مبعوث    هدایت و به عنوان رحمت برای جهانیان  یبرارا    ملسو هيلع هللا ىلصاکرم    امبریپ

  بیشتر   شما را  زیو خداوند ن  نیز بیشتر خواهد بود به شما  محبت ایشان  ،  بیشتر باشد  ایشانو عالقه به  

هم وجود خواهد داشت،   یو خوشبخت یشاد و ایمان وجود دارد،  عشق  یت دوست خواهد داشت. وق

   .برسد خوشبختی تواند به سعادت و یصورت، بشر هرگز نم نیا  ریدر غ

أَرْسَلْنَاکَ إِلََّا  : »وَمَا  دن یفرمامی   در حضرت قرآن سوره انبیاء  ملسو هيلع هللا ىلصمتعال در وصف پیامبر اکرم    خداوند

 مبعوث   ملسو هيلع هللا ىلصاکرم   امبری(. پ107) « و تو را جز رحمتى براى جهانیان نفرستادیم » نَ«، ی رَحْمَةً لَِّلْعَالَمِ

 



 

 

 

 

 

 
 

پس واجب است که او را  باشند.   انس و جن  ، کائنات  ،انسانها  موجب رحمت و مهربانی بر همه  تا  ندشد

 .میدوست بدارانمان ز یاز خود و عز شتریب

گفتند: می   ؟«ی را دوست دار  ی»چه کس  دندیپرسی مردم از فرزندانشان م  یوقت   م، یقد  یهازمان  در

محمد مصطفی ، سپس  خداوند سبحاناول   پدر  ملسو هيلع هللا ىلص  حضرت  و  مادر  آنها    مانو سپس  در گذشته  . 

اینگونه      در این دوره مردم    دادند ولی برعکسنشان میرا  محبت و عالقه خود نسبت به اولیاء    هاینگون

در صورتی که باید اینگونه  . "پدرت؟  ایمادرت    ؟یدار   دوست  شتریرا ب  یچه کس:"کنند  کهسوال می 

دارم. میدوست    شتری را از مادر و پدرم ب  ملسو هيلع هللا ىلص  اکرم  امبریمن پ  ندیکه بگو  ، به فرزندان خود بیاموزند

و در  شکوفا خواهد شد    شاندر دلمحبت و عشق به ایشان  که به گفتن آن عادت کردند،    یهنگام

 .خواهد یافت شی افزا  نیز  زندگی شانطول 

، همچنین  دهدکفار را فریب می   و تهمت  لهیح،  انواع دروغبا    و  آگاه است  ز یبر همه چ  طانیش  ناًیقی

شما با محبت به پیامبر اکرم    گوید:  به این شکل که میدهد،  مسلمانان را به گونه ای دیگر فریب می

حضرت نور عرش اهلل محمد او را دوست دارد.    متعال که خداوند    یدر حال  ، ورزیدبه خدا شرک می   ملسو هيلع هللا ىلص

فرمایند که شما در روز آخرت با کسانی که نسبت به آن محبت و عشق بیشتری  می   ملسو هيلع هللا ىلص  مصطفی 

. هر چه  ارندکه او را دوست بد  انده به مردم دستور داد، به همین جهت  دارید محشور خواهید شد

شما کمتر باشد    مانیهر چه اخواهد شد و    شتری ب  و عشق شما نیز  محبت  باشد،   شتریب  شما  مانیا

  ب یفرآنها اغلب  درصورتی که،  داد بی فر دیشود. مردم را نبای کمتر م ملسو هيلع هللا ىلصاکرم   امبریمحبت شما به پ

 .خداوند ما را حفظ کند خواهد بود. سخت  انبرگشتنش ، بخورند بیبار فر کیکه   یوقتو   خورندیم

  ی حت.  ما باید قدران این نعمت و لطف بزرگی باشیم که خداوند متعال در اختیارمان قرار داده است

اهلل   یاکرم صل  امبریاز امت پ  یمردم عادجزوی از  باشند،    امبریپ   نکهیا  یهم آرزو داشتند به جا  ایانب

اندازند و یرا دور م  جواهراتدانند. آنها  یرا نم  این لطف و نعمت اما مردم ما قدر  و آله باشند.    هیعل

 دارند. ی را برم بی ارزش هاسنگ 

 



 

 

 

 

 
 

  

اهلل   یاکرم صل  امبریمحبت ما را نسبت به پ  و  حفظ کنددر پناه خود  خداوند ما را  باشد که إن شاهلل  

مان    خداوند دل های ما را سرشار از نور و محبت نسبت به پیامبر گرامیدهد.    شیو آله افزا   هیعل

نیز    یخوب   نوع همه  و    ایشانباشد، نور  و محبت به ایشان   عشق  یقت وکند، به طوری که   و زیبایی 

 . إن شاهلل نگاه داردثابت قدم در راه حق و حقیقت  خداوند همه ما راباشد که . خواهد بود

 

 ومن اهلل توفیق. الفاتحة. 

نیالربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

( فیدام اهلل عمره شر )ا  

31۴۴، ربیع الثانی 91/ 1۴00،  آذر 6  

27,November, 2021/27, Kasım , 2021 
 

 

 


