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 « جهاد اکبر »
   

 

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

 

ادعا   دیتوان  ی. شما نمآوردرا به وجود می   یادیز  یها  یماریب،  فس. نَدیرا در ما آفر  "فسنَ  "خداوند

تمام شده است،   تی نمَنَفس و  کار با    یی. هرچقدر هم که بگودیکه از شر آنها خالص شده ا  دیکن

راض از خود  نَفس  یشو  یم  یدوباره  ب  ییترفندها   و  آنها  از  که شما  کرد  خواهد  ارائه  اطالع یرا 

 فس وجود داشته باشد. با نَ و جهاد مبارزه   دیاب  شهیهم ن، ی . بنابرادیهست

اشتباه است که    ن یتوانند به اذن خدا بر آنها غلبه کنند. اما ا  یدارد. مردم م  یادیز   ی فس ترفندهانَ

اگر یک  وجود دارد.  همیشه    و ترفندهای نَفس  و تمام شد. درخواست ها  یبر آنها غلبه کرد  مییبگو

نَفس خود پیروی کنید، در   از  مدام و یکی یکی شکست خواهید خورد.    شکل  ن صورت بهآبار 

 جنگند.  یفس خود مبا نَ شهیهم صالح  عابدانو   رگبز یایاولبنابراین  

که به را    یکافر  ندخواستی م  )ع( وقتییعلحضرت  ما    یاست که موال  نی مصداق آن ا  نیبزرگتر

مرد شند، این کار را نکردند بلکه تنها او را به عقب راندند.  صورتشان آب دهان انداخته بود را بکُ

  ی رضا   یتو را براخواستم  می :  ندگفت  )ع(یعل  مانیتعجب کرد. موال   ایشان کردند  که  یاز کار  کافر

 کشتم در حقیقت برای  ی،نَفس من عصبانی شد و اگر تو را می کرد اکار ر نی ا  یوقت ، بکشمخدا 
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  مثال است   نیبزرگتراین    شتم. نَفس خود این کار کرده بودم، به همین دلیل تو را در آن لحظه نکُ

به    هیثان  کی لحظه و نه    کی نه    ، بزرگان  گ نیزجن   دانیدر مبدانیم و آگاه باشیم که حتی    باید  که

 دهند. ی خود فرصت نم نَفس

. البته مردم میرا بسنج   زیهمه چ  دیهمه ما است. با  یدرس بزرگ برا  ک یو    ینمونه عال   کی   نیا

 و نَفس   روح  دیحال، ما با  نیدهند. با ایکه حالل است انجام م  ینوشند و هر کاری خورند و میم

به اذن  شاء اهلل    نإ قه، یدر هر دق  هلالج لجخدا    و ذکر  ادی. با میرا خراب کن  آن  د ینبا  و میخود را نجات ده

 خورد. خدا نَفس شکست می 

اند که بسیار سخت و  نامیده   "جهاد اکبر"  )ص( مبارزه با نَفس رااکرم    امبریپ   میاما همانطور که گفت 

 سخت تر است.  زیفس از همه چنَمبارزه با سخت تر است.  یاز هر دشمن  است و  از جنگ دشوارتر

فس خود که نَ  ی. کسانمی فس خود را شکست دهنَ  شهیهمتا بتوانیم    دهد    یاریپس خداوند ما را  

خورند   یفس خود شکست مکه توسط نَ یهستند. و کسان یبزرگ یدهند انسان ها یرا شکست م

نخواهد داشت. خداوند ما   یسود  چ یشوند، ه  ایاگر صاحب تمام دن  یتوانند بزرگ باشند. حت  ینم

 ظ کند و بیامرزد إن شاءاهلل. را حف

 

 من اهلل توفیق و 

 

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

31۴۴، ثانیجمادی ال 62/ 1۴00،  بهمن 10  
30,January, 2021/30, Ocak, 2021 

 

 

 


