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 « خودنمایی یکی از بیماری های نَفس است »
   

 

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

 

د، نآور  یمردم به ارمغان نم  یبرا  یریخجز ضرر هیچ  ها    یماریب  نیدارد. ا  یادیز  یها  یماریب  فسنَ

نَفس بسیار آن را دوست دارد  است  و فخر فروشی  ییاز آنها خودنما  یکی ، از فقیر تا  مردم.  که 

همه   و خود نمایی کنند.   را که دارند به رخ بکشند  یکوچک   یزهایچ  یحت   ، ست دارندود  نهگرس

به این بیماری نَفس مبتال  و یا حتی کسانی که هیچ دینی ندارند،  لِمان  ن و عاافراد اعم از حاکما

  ت این موضوع جهت این است که ، تنها اهمی ستین  یمهمو فخر فروشی چیز    ییخودنما   . هستند

مردم حسادت و چشم بد دارند.      چرا که  ، ید داداهوخ   قرارآزار و اذیت  خود را مورد    با این رفتار

بلکه زندگی دنیایی  روحی خوب نخواهید بود    ظانه تنها که از لح اگر آنها به شما حسادت کنند،  

 خوبی هم نخواهید داشت.  

  ی که جلو   شدمیه  وجود داشت. به مردم آموزش داده شد  «معاشرت  رسوم   وآداب  »  گذشته  در

در زمان    یرا که مردم ندارند به رخ نکشند. آداب و رسوم اسالم  ییزهایچ و    غذا نخورند  دیگران

شدن    دیشروع به ناپد   یپس از آن، آنها به آراما  ، امّبودمایان و تبیین شده  ن  یها به خوب  یعثمان

   یم یچون قد ادامه داشت  سال  60-50 تا حدود  یعثماندوره از  بعد این آداب و رسوم کردند. 
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و در عوض، مردم    رفتن کرد  ن یشروع به از ب  یعادات به آرام   ن یا   بعداً  امادانند.    ی را م  رسوم  نی ها ا

در ده سال گذشته، کامالً از    ژه، یبه و   و فخر فروشی را رواج دهند.   ییخودنما  شتر یب  کردند   یسع

به    قهیدست دارند و هر دق  درهمراه را    یهاها، تلفن دستگاه   نی ها اآن  کنترل خارج شده است. 

کار را کردم. من آن را خوردم.«   نی»من ا   که:کنند، ی م  فخرفروشی   آشنایان  نفر، دوستان وهزاران  

فس  ه نَردِمردم بَ  یخواندند. وقت  یم  گفتند و آنها را بد  یادبانه م  یگونه افراد سخنان ب  نیقبالً به ا

 .شده اند تیبد ترب هاآن نیز خواهند شد، شایسته این عنوان شوند،  یخود م

 یدب اسالماَ  ، دباست. اَ  «یخوش اخالق و    دباَ  آنها،»  نی باتریو ز  دیآفر  بای را ز  زیهمه چ  خداوند

انجام   را  دیده  یرا که شما انجام م  یتوانند کار  ینم   گرانید  مایه تاسف است که،  مسئله  این  است.  

ممکن است آن را بخواهند و حسادت   زیآنها ن.  بخورندرا    دیخوری توانند آنچه شما می نم   و یا  دهند

  یی زهایچ   م، یهمانطور که گفتدیگر برایتان خیر و برکت نخواهد داشت.  شما   ی. آن وقت غذا ندکن

این نکته ای است  و    رسانندیم  بیآس  به ما و مردم  هستند که  ییزهایفس دوست دارد اغلب چکه نَ

 . إن شاءاهلل حفظ کندمن خود در پناه اَخداوند ما را توجه کنیم.  به آن بسیار بایدکه 

ان  گوسفند  ای از  گله  و پرورش  ینگهدار  شنهادیپ  یبه شوخ  ، ناظم  خ یموالنا ش  رت سلطانروزی حض 

و آنجا نزد   نجایاز ارا  داشت    رادیا   یزی کههر چو    میدرست کرد   را  . مزرعهنددر قبرس را داد  را

. در  ایمده ع کرجم  انتیبرا   ییبا یز  مزرعه و گله  چه  یدنیگفتند: بب  سپس  .ناظم آوردند  خ یموالنا ش

  م؟ یچند گوسفند دار   دیآمد و پرس  نیی . او پامی چوپان هم داشت  کیهمه آنها خوب نبودند.    حقیقت

دوبرابر باشند، اگر نه    د یگفت: »حداقل با  ، ؟«شد خواهند    ه تعدادچ  نده ی سال آ  ، »چهارصد:  میگفت

هستند؟«    ه تعداد: »چمید ینبود. پرس  اینطور  م، یکه نگاه کرد  عدسال ب.  شوند«ی دو برابر، ششصد م

گرفت که  یم میکه تصم یر حال . دخواهد رفت نی آنها از ب تشمرد. برک  د یگفت: »گوسفندها را نبا

  شتر یچوپان ما بر حقیقت  ، د فقط صد گوسفند وجود داشت  هاتن  تیدر نهاو    « نه  ایآنها را بشمارند  

که   رفتینکند، پذ  یی خودنما  نکهیا  یاهلل عنه برا  یناظم رض  خ یموالنا شحضرت سلطان      شغال بود، 

 باال عطا فرمایند.  ایبه ایشان مقام و درجهداوند خ حساب نکند. 

  . گاهی اوقات الزم است «مقدار زیاد دارم  چیزها به  نی: »من از ا مییکه به مردم بگو  ستین  خوب

 ،  را بدانندنکات  نی ا دی. مردم بابرای خودتان خوب است چرا که دیرا پنهان نگه دار زهایچ یبرخ
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 دیباما  .  غلط  ای  است  درست  ،دهند  یانجام م  گرانیکه د  ییکارها  ایکنند که آ  یبررس  دیآنها با

  کند حفظ     نًفس هایمانرِ. خداوند ما را از شَّمی و به آن توجه کن  م یاموزیرا ب  «یاسالم  ره ی»آداب و س 

   حق و حقیقت گام برداریم. در راه  شه یهم ، کریمخداوند ، به همت و باشد که إن شاءاهلل

 

 

 و من اهلل توفیق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

31۴۴، رجب 6 / 1۴00،  بهمن 91  
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