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 « گرامی بدار ، هر چه را که مربوط به اوست »
   

 

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

 

از حوادث پنهان و آشکار در ماه   یاری. بسمی الحمدهلل ماه رجب تمام شد و وارد ماه شعبان شد 

و    برکت و رحمتکه سرشار از    ن شاء اهللو إ  است  )ص(اکرم    امبری، ماه پ  ماه شعبانو    رجب رخ داد

 . باشد وسیله ای برای خیر

.  در راه استماه شعبان    فیشاءاهلل وظا  نإرجب تمام شد و اکنون    ماه  واجباتو    فهیوظ،  حاتیتسب

  د ی اکنون با  ، صلوات میفرستادیدمرتبه    100است. اگر    )ص(اکرم    امبریآن صلوات بر پ  نی و بزرگتر

خدارا شکر مجاز هستید که به . دیبار تالوت کن  3000اکنون    ، بار    1000اگر    فرستاده شود وبار    1000

  میزان که میخواهید صلوات بفرستید. هر 

بزرگداشت    ، بزرگداشت اوو    است  حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی )ص( اکرم    امبر یپ  ماِه  ن یا

شود و او  یم  ده یتوسط او شن  مشود، فرستاده    )ص(اکرم    امبریکه بر پ  ی. صلوات خداوند متعال است

و   استو زنده    یاست که او ح  نی داللت بر ا  و این   گرداندیما برم  یکند و برای کار را م  نیهم  زین

قرار    ایشانما را از امت    متعالامت است. خداوند    یبرا  )ص(اکرم    امبرینشان دهنده عظمت پ این  

 . میبدار یگرامرا که مربوط به اوست  و هر آنچه یشانا ماِه دیبا ، بنابراینداده است
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»ابرها به   م«، یالْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْکَرِ  یسْتَسْقَ یُ: »ند یگوی م)ص(  اکرم  امبریپ موالی ما ابوطالب در مورد 

شر ز  یحت  . بارد«  یم  فشیچهره  چهره  احترام  به  خداوند  جانب  از  هم  شد  شیبا یباران  ، نازل 

و هر    است   واجبمسلمانان    یبرا تکریم و احترام بر ایشان  از بدو تولد تا ابد جاودانه اند. معجزات او  

حضرت سلطان موالنا شیخ  شود، خداوند ما را حفظ کند.    یندارند هالک م   یکه او را گرام  انسانی

ایشان هر زمان که    که این موضوع به هیچ عنوان شوخی نیست.   :فرمودندالحقانی می عادل  ناظم  

سال سن داشتند، برای احترام و تکریم    90آوردند، با وجود اینکه  نام شریف پیامبر اکرم)ص( را می

رفتار    یشانمثل ا   م یتوان   ینم   و انسان های دیگر هیچوقت  ماشدند.  به ایشان از جایشان بلند می

تواند   یکس نم  چ یهری هستیم.  و اینگونه پیامبر را گرامی بداریم، چرا که دارای عیوب بسیا   میکن

از طرف ما   میدوار یامببخشد.    در انجام این عمل  یمانند او عمل کند. خداوند ما را به خاطر کوتاه

به   میتوان  ینم ، میانجام ده  یو هر کار میکار را کرده باشد، چون هر چقدر هم که حرف بزن نی هم ا

 . میاحترام بگذار  )ص(اکرم   امبریهمان اندازه به پ

  د، یکن  شتریب  )ص(اکرم   امبریهر چه محبت خود را به پاوست.    به  عشق تنها چیزی که مهم است، 

ب م   یشتریسود  دست  پدیآور یبه  مبارکش  )ص(اکرم    امبری.  زبان  مَنْ ندفرمود  اناز  مَعَ  »اَلْمَرْءُ   :

  نجا یما ا»گفت:  یکرده بود و م  هیاز صحابه گر  یک ی با هر که دوست دارد، خواهد بود«.   انسانأَحَبََّ«،»

اهلل    یاکرم صل  امبری با پ   ا یدن  نی که در اکسانی  . چقدر خوش شانس هستند  میبا هم هست   ایدر دن

  ن ی تر بزرگ   رایز  دادند، ی نم  تی و جهاد اهم  یو تشنگ  یبه گرسنگ مالقات کردند و  و آله و سلم    هیعل

اما    می با هم هست  نجایفکر کردم. ما ا  نی صحابه گفت: »به ااز آن  . پس  «بودن بود   یشانسعادت با ا 

نه.   »و آله فرمود:  هی اهلل عل  یاکرم صل  امبریشد.« پ  میاز هم جدا خواه  آخرت رفتیم، که به    یهنگام

و آله و سلم   هیاهلل عل  ی صلاکرم    امبری«. پس هر گاه پ، خواهد بودکه دوستش دارد  یبا کس  یآدم

 . ایشان خواهید بود بابهشت  آخرت وشاءاهلل در  ن إ  دیدوست بدار شتریرا ب

  طان ی. شو مسلم است که حرف حق است  ای بزرگ از خود پیامبر اکرم)ص( است و مژده    بشارت  ن یا

  طان یش  متعالخداوند    ست؟یدشمن تو ک  نی: بزرگتردیدشمن اوست. حضرت از او پرس   نیبزرگتر

 اکرم  امبریو به پ  دیسؤال را از او بپرسند. پس نتوانست دروغ بگو نی را فرستاده بود تا ا
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و آله و سلم را دوست    هیاهلل عل  یاکرم صل  امبریهر کس پبنابراین  .  توو آله گفت:    هیاهلل عل  یصل

 ماست. او از مردم بدبخت است. خداوند ما را حفظ کند. بزرگوار    امبرینداشته باشد، دشمن خدا و پ

بیشتر از همیشه  نیاز ما به پیامبر اکرم حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی )ص( در این ایام، روزها  

 . دیفزا یمحبت خود را نسبت به ما ب ملسو هيلع هللا ىلصخداوند  است. 

 باشد، از ما محافظت   و خیر  دیما مف   یشود. باشد که برا  یک یو ن  ریمبارک موجب خ  ماِه  نی ا  میدوار یام

 کند.   تیما را تقو  مانیو ا

 

 و من اهلل توفیق 
 

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

3144، شعبان 2 / 1400اسفند،  41  
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