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 « ای برای غریب هامژده  »
   

 

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

 

اینکه این    ذكر الصالحين تنزل الرحمة«، »هرگاه از صالحان یاد كنيد، رحمت نازل مي شود«.   »عند

 ث ی حد  میي بدون دانستن بگو  ستيخوب ن، خدا ميداند.  . را..  ایاست    اءاولي  ای  حدیث از بزرگان و  

 مهم است.  ثیاست. علم حد 

.  «بانیبشارت باد به غر»لِلْغُرَبَاء«،    ي»طُوبَفرمایند:  حضرت نور عرش اهلل محمد مصطفي )ص( مي 

آنها بندگان محبوب :  یندافرمایشان مي  كساني كه یار و یاوری ندارند. و    تند غریبانبخ   چه خوش

د  خواهخرت  آنها در  آجر فراوان برای  آنها در این دنيا موجب ثواب و اَشکيبایي  صبر و  خدا هستند.  

  كه  هستند. آنها از هر چه يراض ايدن نیادر  زي به همه چ  و دادند ينم تياهم اي. آنها اصالً به دنشد

 باشد.  ياز آنها راض نيز خدا، باشد كه إن شاءاهلل  هستند  يراض دهدروزی مي خداوند به آنها 

به خاک    ايدن  یدر آن سو  ي. او در قبرستانمي عبدالسالم رفت  خ يجنازه مرحوم ش  عييبه تش  روزید

افراد ز  برادر دفن  امدندينهم  همه اقوامش    يحتو    نبودند  یادیسپرده شده است.  را با چند  او   .

 دنياآفت و گزند او را تا زمان رحلت از  متعال كه خداوند  این چنين بود  در حقيقت. ولى میكرد
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توانستيد مردمي را  ای كاش مي خواهد بود.  بود و آخرت كامال برعکس    نطوری ا  ايحفظ كرد. در دن 

را    خدا  . حضور داشتند  بیا او هزاران غ  تيِّمِدر نماز    يحت  كنند ببينيد، و سالم ميه اكه در آنجا ب

 . شکر هزاران بار

خواست    همانطور كه   م، یشد  ميتسل  نيز  و ما  شده است  ني او هرگز مخالفت نکرد كه چرا چن  ن، یبنابرا

ي وجود داشته  خاكهم  هر جا    ، بنابرایندیمردم را از خاک آفر  متعالخداوند    ن، ی خدا بود. عالوه بر ا

همانجا  م  را  يآدم  باشد،  كه    يدفن  كجا  هر  از  دفن خواهد شد.  خلق شكنند.  آنجا  در  حتماً  د، 

افتد، بلکه آن طور    ياتفاق نم   ديخواهيطور كه شما مآنهمه چيز  به كجا.    وتوان گفت از كجا  ي نم

 . شود، مي خواهدي كه خداوند م

مردم  اینطور بود: به طوری كه هر زمان    زیبای او  یاز گفته ها  يکیاما    زد  يحرف نم  ادیبود، ز  بهیغر

  ی زيمن چ"است كه    نیا   زيچ  نی. بهتردانمي : »نمگفتياو م  ، كردنديسؤال م  ئليمسااز او در مورد  

  د یداد كه بگو  ح يكه ممکن است اشتباه باشد، ترج  یزيفتوا دادن و گفتن چ  ی. او به جا"دانم  ينم

كار را انجام   ن یتوانند اي بزرگ است. همه نم   متو نع    لتيفض  کی  "انمدي نم ". گفتن  دانم«ي »نم

با توجه به ذهن    كه  البته  و  دهند  ي دانند فتوا مي اصالً نم  نکه یاز مردم با وجود ا   ی اريبس  رایدهند، ز

كنند. پس    يماعالم  را حالل  حرام  ناموجود را موجود، و    ی زهايكنند. چ  ي م  هيخود به مردم توص

ما بعرف    ي گفت: »أحسن شيم  ي. به عربباشدبرای دیگران    يدرس عبرت   دیبا  شانیا   ی بایكالم ز

  ک ی است. پس از او    یيبایجمله ز ،  دانم«  ينم  یز يچ من    »  ویيدبگ  است كه  نیا   زيچ  نی»بهتر   «، يش

در بهشت   گاهشیرحمت كند. جا  نی. خداوند روحش را قرستمانده ا  يمردم باق  یخاطره خوب برا

 . باشد

. اما به حکمت خداوند  ندشناخته شده بود بلکه  ، ندكامالً پنهان نبود بودند،  بزرگ یا ياز اول یشانا

در آنجا ند و  كرده بود  يدر اردن زندگ  يچند سال  یشانعطا نشد. ا  یشانبه ا   یادیز   زيچ  ايدن   نیدر ا

، خداوند  و راه سلوک  براى تکميل عزلت  ،بنابراینه بودند  قرار گرفت  و عنایت بسيار زیاد  مورد لطف

خواهد   آخرت  به  نجایپس از ا  نجا نيز دار فاني را وداع گفت. مکان رساند و در هميرا به این    یشانا

 از او راضي  ایشان را به مقام و درجات باالی برساند،   و رحمت كند نی. خداوند روحش را قر رفت
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اند یک حکمت پنهاني وجود  دفن شده   و در نزدیکي فرودگاه جدید  یشان در اینجاینکه ا ا.  باشد 

 .  شدخواهد  تبركموجب آن منطقه هم  یبرا كه  انشاءاهلل دارد. 

 

 

 و من اهلل توفيق 
 

(ف یدام اهلل عمره شر ني )االربا يالحقانمحمدعادل  خ ي سلطان موالنا شحضرت   

31۴۴، رجب۴ / 1۴۰۰،  بهمن 71  

6, February, 2021/6, Şubat, 2021 
 

 

 


