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 « عادل الحقانی النا شیخ ناظموحضرت سلطان م عُرُس روز »
   

 

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

 

 أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ 

 بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِیمِ 
 

 «  ﴾۶۳﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾۶۲﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِیَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ يَْحزَنُونَ»

آگاه باشید كه بر دوستان  »  فرمايند:  می   ۶۳و    ۶۲آن سوره يونس، آيه  خداوند متعال در حضرت قر

 همانان كه ايمان آورده و پرهیزگارى ورزيده   (، ۶۲) شوندخدا نه بیمى است و نه آنان اندوهگین مى  

 «.  (۶۳)دان

نه ترس  یایاول  اندوهی    خدا  و  نه غم  نمی را  و  راه  و    زان يعز   ی عني  هلالج لجاهلل    ایاولدهند.  به دل خود 

  م ي است. بر اساس تقو   ل الحقانیدعا  ناظم  خ یموالنا شحضرت سلطان  از آنها    یکيخدا.    بوبانمح 

بدون ترس از  يشان ا . خرت استآو گذر ايشان به عالم  امروز هشتم رجب روز وفات یقمر یهجر

 . ندبود  نیچن  زینآخرت    بهو در حال رحلت    ندخود را گذرانده بود  یو بدون غم و اندوه زندگ  یزیچ

 « است، رُسعُما، مرگ »  یو هند  یبه قول برادران پاكستان  عروسی بوده است و مرگ برای ايشان  

 آنهاست.  یبرا زیچ نيباتر يزآخرت و ، وصالبه  دنیرس،  ی عروس  یبه معنا "عُرُس"
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كرامت  یافشا  اينشان دادن . قرار بگیريمخدا   انمحبوبو تا در زمره دوستان   میتالش كن   ديپس با

  و دستورات   اوامر  كه  خدا شوند. هر كس  یو ولتوانند محبوب    یهمه م.  ستیالزم ن  ی الهی  ا یبر اول

  ن عزيز و بندگا  یامبر اكرم)ص(پ  كند، از دوستداران  ی خداوند متعال را انجام دهد و از حرام دور

 . خداست

نه تنها    یاحترامهیچ  اما  اند،  قلب آموخته   می را از صم  و تمامی احاديث  هستند كه قرآن  یاعده 

م  برای بلکهحضرت  اول  ا،  اصبرای  و  ن   حابیاء  خدا  آنها  .  ستندیقائل  محبوب  حساب    بندگان 

خدا  محبوببندگان    . شوندی نم عزيز  به    یكسان  و  كه  محمد هستند  اهلل  عرش  نور  حضرت 

خدا    یا یل. آنها اوبرمیدارند  قدم  شاندر مسیرو    دوست، ايشان را  گذارند  یاحترام م   مصطفی)ص(

 هستند. 

با   ان راتمام عمرشايشان  است.  عادل الحقانی  ناظم    خ یموالنا شت سلطان  حضرنمونه    نيبزرگتر

هم از آنها جدا    لحظه  کي  یحت  ان. قلبشندگذراندو آله و سلم    هیاهلل عل  یخدا و رسول اكرم صل

  ی آبادان   ان مزارش  و در هستند  زنده  شهیهم  يشانا   ن، ي . بنابراندهرگز از هم جدا نشده بودو    ه  نشد

روز    ، امروز  كنیم. شان ياد میو از اي  رکرا ش  خدا،  ، بیشتر از هر روز ديگریاست، پس امروز  فراوانی

 . میكن یادآوريم را اين مُهِبه شما و مردم  دي ما با ايشان است وعُرُس 

است كه در مقابل   ن ي ا  زیچ  نينکرده است. مهمتر  ديیهرگز با ستمگران نبوده و ظلم را تا  يشانا

با حق  میستيظالمان  بگو  یقتو  پميی را  كه  گونه  همان  صل  امبری.  عل  یاكرم  سلم   هیاهلل  و  آله  و 

با همه  شهیهم شینی نکردند وهرگز عقب ن يشانا . «جهاد است، ار:» پسنديده ترين كنديفرمایم

كار    ني كه قبول كردند ا  ی. كسانكردندو بی عدالتی صحبت می   ظلم،  یک ير تا  هیعل  در همه حال و  

موافق   یعدالت  یاست كه با ب  نيمهم ادانند. یكه قبول نکردند خودشان م يیو آنها دندانجام دارا 

 . میو در كنار ظالمان نباش مینباش

  وخ ی و ش  عادل الحقانی  ناظم  خ یشموالنا  طان  مان حضرت سل و سرور  اءیاول ا مقام و جايگاه  خداوند

ب،  و آله، صحابه  هیاهلل عل  یرسول اكرم صل  متعال،   خداوند ما  را بلند بگردان.   را  اولیاء  و    تیاهل 

 »انسان با هر كه فرمودند:  )ص(اكرم  امبریپ  راي بود، ز میما با آنها خواهكه  انشاءاهلل . مي دوست دار
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ابد در   نإ داشت و    میشاءاهلل ما آنها را دوست خواه   نإ.  «شودمحشور میدوست دارد    شااهلل تا 

شاءاهلل  إن  گذرد.    یبه سرعت م  ی است. زندگ  یمدت كوتاه   یفراق برا  نيبود. ا   می خواه  آنها  بابهشت  

 . ود ب  میشاء اهلل تا ابد با هم خواه نإو  نخواهد ماندتا ابد  يیو جدا  یدلتنگ  نيا

 

 

 

 و من اهلل توفیق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

۳۱۴۴، رجب 7 / ۱۴00،  بهمن ۲0  

9, February, 2021/9, Şubat, 2021 
 

 

 


