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 « نی شب سنگ کی » 
   

 

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

 

مِنََّا» السَُّفَهَاءُ  فَعَلَ  بِما  تُؤَاخِذْنَا  لَا  اللََّهُمََّ  اللََّهَ.  أَسْتَغْفِرُ  اللََّهَ،  أَسْتَغْفِرُ  اللََّهَ،    خداوند طلب .«، »از  أَسْتَغْفِرُ 

بخشش  استغفار طلباز    م، یکنی م  و  م   م، یکنی م  تغفاراس   خداوند  آمرزش  طلب  خدا  . میکنی از 

 «. مجازات مکن نادانایانپروردگارا، ما را به خاطر اعمال 

  ی به جا   ایبود. دن  ینی شب سنگ  شبیاما د  ، میکنی طلب بخشش مشب گذشته و تقریبا هر شب    یبرا

ب  گناهان  استغفار،  و  است.    یشتری توبه  تار   یبرا  نیبنابرامرتکب شده  طلب و    توبه  دیبا  یک یرفع 

در پناه  . خداوند ما را  میکنیگناهانمان طلب آمرزش م  یو برا  ریحق  نیاعمال ا  یما برا  ،میبخشش کن

از خدا  بر امت نباشد.    ی عذابو    ندمجازات نشو  گران ید   مانباشد که به خاطر گناهان  ، دحفظ کنخود  

 رسد وی فرا م  یکی تار  ، باشد  و گناه در جامعه  ینافرمان  یوقت  رایزعذاب را رفع کند.  که    میخواه یم

با توبه و باید  د و تنها  وشضب خداوند می غرود و همین امر موجب خشم و  ت از بین می برک  نعمت و

 .شاءاهلل نإ  خشم جلوگیری کنیماز این  راستغفا 
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شب    نی اهلل اءشا  نإچگونه گذشت. خداوند ما را حفظ کند.    میبفهم  میما نتوانستو    بود  ین یسنگ  شب

رحمت بی منتهای او را درک  تا    دیفرما  تی خداوند به مردم عقل و شعور عنا  ام بشود وتم  یبه خوب

 .و توبه کنند مانی ن شاء اهلل از کار خود پشإو او را بشناسند.  کنند

دل حقانی کالم بسیار زیبایی  اجناب سلطان شیخ ناظم ع.  «نو است  یبه خواست خدا »روز  امروز

روزِ با معیشت و رزقی جدید است و إنشاءاهلل سرشار از خیر  : » یک روز نو ، یک  فرمایندمی  دارند که

فس در پی عمل به چیزهای بد چرا که نَ  حفظ کند  فس هایماندر برابر نَ. خداوند ما را  و برکت باشد«

جهت    ، بلکه صرفاًدهندی که همه آن را انجام م  م یانجام ده لی دل  ن یرا فقط به ا  یکار  د یما نبا  است. 

انجام دهیم تا بدین ترتیب نور و ایمان الهی    آنفس و اجرای فرامین و دستورات الهی باید  تربیت نَ

و این کاری است که یک سالک طریق الی اهلل باید انجام دهد و در عمل به  کنیمرا در درون تقویت 

 از ایمان و توکل کافی به خداوند متعال برخوردار باشد.  نآ

به دنبال خوبی    اما اگرآورد،  آن را به دست می   در پی به دست آوردن خوبی باشد، قطعاًفس  نَ  اگر

فس . اگر نَیدبار هم اجازه نده  کی  ی، حت"میکار را انجام ده  نی بار ا  کی  دی اجازه ده"  نباشد و بگوید:

به   ن، ی بنابرا  آن را برای دفعات متوالی بیشتر هم انجام خواهد داد،   قطعاَبار انجام دهد،    کی را    یکار

 . دی کن لی تبد  یک یبه ند و یمنع کن را . فوراً آندیخود نباش فسِنَ یدنبال بهانه برا

فس را به سمت نیکی سوق دهی، موجب  گاه باش که اگر در این شرایط نَآای سالک بدان و  بنابراین   

 شود. روشن می   تقویت ایمان و باور در درون خود خواهی شد و نور الهی در درونت

باشد که إن شاء اهلل خداوند ایمان ما را تقویت و نور الهی را در درون ما قرار دهد و گناهان ما را 

 ببخشد.  

 ومن اهلل التوفیق 
 

 

 
(ف یاهلل عمره شر دام نی )االربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

31۴۴، جمادی االول 72/ 1۴۰۰،  دی11  
1,January, 2021/1, Ocak, 2021 

 

 

 


