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 « ارواح در روز قالو بال »
   

 

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

 

»األَرْوَاحُ جُنُودٌ مَُجنََّدٌَة فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ  :حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی )ص( می فرمایند

اند و كسانی كه در ذخایر  هستند كه در كنار هم جمع شده »ارواح، سپاهی  .وَمَا تَناكَرَ مِنْهَا اختَلَفَ«

هایی  وجود قبل از تولد در میان خود اِنس و اُنس داشتند، )در دنیا نیز( با یکدیگر رقابت دارند و آن 

 كنند، با یکدیگر اختالف دارند«. كه با یکی از آنها مخالفت می

انطور كه مردم اكنون با یکدیگر آشنا  هنگامی كه ارواح در یک روز خلق شدند، گفتند: بله. هم

هستند، در آن زمان نیز یکدیگر را مالقات كردند. همینطور چنانکه پیامبر بزرگوار ما می فرمایند، 

 بعضی از آنها در آن زمان همدیگر را دوست داشتند و بعضی دیگر را دوست نداشتند.  

همدیگر را دوست داشتند، وقتی به این  بعد از آن چه اتفاقی افتاده است ؟ آنهایی كه در آن زمان 

دنیا آمدند و یکدیگر را مالقات كردند، همدیگر را دوست دارند و آنهایی كه همدیگر را دوست  

نداشتند در این دنیا همدیگر را دوست ندارند. در روزی كه همگی، بلی گفتند، وقتی ارواح خلق  

این دنیا آمدند، خداوند متعال به آن   شدند، هنوز بدن ما خلق نشده بود و چون خلق شدند و به

 بدنها روح داد. زندگی ها تغییر نکرده است. 
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روح رازی است كه فقط خداوند از آن آگاه است. هیچ كس آن را نمی داند. اما كسانی كه قبالً 

شوند، همدیگر را دوست دارند و آنهایی  اند، وقتی ارواح وارد بدنشان میهمدیگر را دوست داشته 

كه همدیگر را دوست ندارند، به همین ترتیب از یکدیگر متنفرند، با هم كنار نمی آیند و از یکدیگر 

 .متنفرند

برخی از مردم تعجب می كنند كه چرا كسی را دوست ندارند. دلیل این موضوع مربوط به روزی  

دم با راز  است كه روح ها بلی گفتند. بنابراین دوست داشتن كسی از همان زمان در سرنوشت مر

خداوند متعال نوشته شده است. بخشی از این راز وقتی به این دنیا می آییم فاش می شود و بخش 

بیشتر آن در زندگی پس از مرگ آشکار خواهد شد. هیچ كس نمی تواند قدرت و عظمت خداوند  

 را درک كند، بلکه می تواند تا حدی به درک آن نزدیک شود.  

است. امَّا برای رضای خدا دوست بدارید و برای رضای خدا دوست    پس در این دنیا هم همینطور

نداشته باشید، »الُْحبَُّ فِی اللََّهِ وَالْبُغْضُ فِی اللََّهِ«.]حدیث[. اگر اولیای خدا را دوست دارید، بدانید  

كه بسیار خوش شانس هستید، چرا كه خداوند شما را در میان این مردم زیبا قرار داده و دوست  

 افراد بد دست ما نیست. این یک هدیه از جانب خداوند است. نداشتن 

تا در زمره  به محبتِ صالحان توجه داشته باشند  باید نسبت  پس مردم در طول زندگی دنیایی 

شناسند  صالحان و از زیبارویان باشند. ما نباید بدكاران، ظالمان، مشركان و كسانی كه خدا را نمی 

دا، پیامبر، اولیا، صحابه و اهل بیت را دوست داریم. این نیز یک  دوست داشته باشیم. ما عاشقان خ

نعمت بزرگ است. ما مجبور نیستیم كسانی را كه دوست نداریم، دوست بداریم، همانطور كه گفتیم 

دلیل به وجود آمدن این حس  در روح هر انسانی نهفته شده است. شما نمی توانید آنها را مجبور 

توانید دل كسی را به دست بیاورید، نه با زور و پول، نه با كتک زدن یا عشق  كنید. در این دنیا نمی  

 ورزیدن، نه با شکنجه. این هدیه و محبت و نعمتی است كه از جانب خداوند عطا شده است. 

طریقت ما طریقت عشق است. همه طریقت ها این گونه اند، اما طریقت نقشبندی در رأس آنهاست. 

دارد و ستمگران و كسانی را كه هر طور كه می خواهند قضاوت می كنند   انسانهای زیبا را دوست

 را،  دوست ندارد. 

 



 

www.hakkani.org 

 

 

 

 

 

 

 

باشد كه إن شاء اهلل خداوند ما را با خوبان و صالحان محشور كند و در دلهایمان شوق و محبت به 

 اولیاء و افراد صالح را پرورش بدهد. 

 و من اهلل توفیق 

 

(ف یدام اهلل عمره شر نی )االربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

3۱۴۴، ثانیجمادی ال ۱2/ ۱۴۰۰،  بهمن 5  
25,January, 2021/25, Ocak, 2021 

 

 

 


