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 «  ما اول است امبریمحبت پ » 
   

 

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

ِجيمِ  اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحما ِ 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

 دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزداغستانی   

داد يا شيخ  قاانی ما  ناظم الحا

داد   تُنا صحبة ، والخيرما ريقا ميع  في طا  الجا

 

 أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ 

 بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِیمِ 

 « .إِن كُنتُمْ تُِحبَُّونَ اللََّهَ فَاتََّبِعُونِي يُْحبِبْكُمُ اللََّهُ قُلْ »
 

بگو اگر خدا را دوست داريد  فرمايند: »مي 31، آيه آل عمران خداوند متعال در حضرت قرآن، سوره 

: »اگر دنيفرماي م  ملسو هيلع هللا ىلصاكرم  امبر یدر مورد پ  خداوند متعال  «.  از من پیروى كنید تا خدا دوستتان بدارد

را دوست خواهد داشت«.    شما. آن وقت خداوند  دیكن  یرو یپ ملسو هيلع هللا ىلصاكرم  امبری از پ  د، ير خدا را دوست دا

و هر كه مرا دوست    داشته است، مرا دوست  زنده كندهر كه سنت مرا  »:  دنيفرماي م   ملسو هيلع هللا ىلص  اكرم  امبر یو پ

 . تخوب اس و پیام خبر کي  نيا، رود« ميبدارد به بهشت 

متعال    ، يكي از مهمترين رحمت های خداوند ملسو هيلع هللا ىلصمبعوث شدن حضرت نور عرش اهلل محمد مصطفي  

، سعادتمند خواهد شد و عاقبت به بهشت خواهد  دست پیدا كندهركس به رحمت خدا  است.    برای ما

چگونه  به ايشان  محبت  به نظر شما  و    است  ملسو هيلع هللا ىلصاكرم    امبریدهد محبت پيآنچه ما را نجات م  رفت. 

 شود؟   يداده منشان 
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نشان  اند،  پیروی و عمل به سنت و انجام هر كاری كه ايشان انجام داده با  محبت نسبت به ايشان،  

مانند    ديو برخاستن، راه رفتن و رزق خواستن ما با  دنیخواب  دن، یخوردن و آشام،  داده خواهد شد

 .باشد يشانا

، بنابراين  توانند همه آنها را انجام دهند  يمطمئناً مردم نم  ، وجود دارد  ملسو هيلع هللا ىلصاكرم    امبریسنت از پ  هزاران

آيد، برای انجام آنها اقدام كنید كه درنهايت پاداش بزرگي  توانید و از دستتان بر مي تا آنجا كه مي 

كه هر  :دنيفرمايدر مورد زمان ما م  ملسو هيلع هللا ىلصاكرم    امبریپ  به اندازه ثواب صد شهید، دريافت خواهید كرد. 

اين ثواب، از بزرگترين و يک شهید را دريافت خواهد كرد   كند و به جا بیاورد، ثوابسنت مرا احیاء 

   ثواب ها ست به طوری كه سبب میشود به درجه و مقام يک شهید برسید. 

اغلب اين سنت ها آسان هستند ولي اكثريت  .  شما نتوانید آن را انجام دهیدنیست كه    سنتيهیچ  

 امبر ی»من سنت پ:  كه  دیجمله انجام دهگفتن    نيرا با ا  اعمال  نياگر اتنبل هستند.    مردم در انجام آن

مطمئناً    ، «كنم  رفتار  يشان مثل ا  خواهميم  و  را دوست دارم  ايشان  رايدهم، ز  يرا انجام م  ملسو هيلع هللا ىلصاكرم  

 .آورد دیپاداش را به دست خواه  نيا

  متعال به ما عطا كرده است كه خداوند    ي نعمت  ني بزرگتر  ملسو هيلع هللا ىلصحضرت نور عرش اهلل محمد مصطفي  

ايشان را دوست    به ماست، هر كه  متعال و وعده خداوند    )ص( اكرم    امبریپ   ن یسخن راست  ن يا   است. 

  و   شد خواهد، قطعاً در آخرت وارد بهشت داشته باشد و محبتي عمیق در دل به ايشان داشته باشد

عاقبتي مشكوک خواهد داشت به  نداشته باشد،   يمحبت و احترام ملسو هيلع هللا ىلصاكرم  امبرپی به نسبت  كس هر

  و احاديث، از آنها آگاه شود.  قرآندر واند تي مطوری كه 

و    انجام  راي ز  ، و انجام اعمال و سنت او بر همه چیز ارجحیت دارد    ملسو هيلع هللا ىلصاكرم    امبریپ نسبت به    محبت

كه به اذن ايشان موجب نجات ما خواهد    دستورات خداوند است  یاجرا  همان  ، ايشان  سنت  احیاء

  متعال خداوند    و سپس    ملسو هيلع هللا ىلصاكرم    امبریپما از زندگي در اين دنیا اين است كه ابتدا  اصلي  هدف  .  شد

را دوست   باشما  ا  ي. زندگد نداشته  ا  يابیدست  ایدن  ني ما در  تنهااست    مهمامر  ني به   دن، ینوش   نه 

محبت خداوند  در نهايت  به اين هدف بايد دغدغه مسلمانان باشد تا    رسیدن  و  قدم زدنخوردن و  

 آنها شود و رسیدن به اين هدف اصال كار دشواری نیست.   نصیب
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دهیم براساس سنت پیامبر  هايي كه در اين دنیا انجام مي تمامي اعمال و نیت ن شاء اهلل  إباشد كه  

  باشد.   ملسو هيلع هللا ىلصاكرم 

 ومن اهلل التوفیق 
 

 

(ف يدام اهلل عمره شر ني )االربا يالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت    

31۴۴، جمادی االول 71/ 1۴۰۰،  دی1  

22,December, 2021/22, Aralık , 2021 
 

 

 


