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 «  طف بزرگ استتمیزی یک ل »
   

 

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 
 

 « .  قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْیَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ یَتَطَهَّرُونَ »

گفتند آنان را از شهرتان بیرون    : »فرمایندمی  82سوره اعراف، آیه  حضرت قرآن،    خداوند متعال در

ته گف  قومشو    السالمه یلوط عل   یدرباره «.  كننداند كه به پاكى تظاهر مى   كنید زیرا آنان كسانى 

كه  یخود و شهر نیآنها را از سرزم ، نگاه میدارندم زهیهستند كه خود را پاك یآنان مردمبودند: »

را    ی زیتم و بودند  یف یافراد كث  كه  ندگفت  یكسان  این جمله را  . «دیكن  رونیب  دیكنی م  یزندگ  آندر  

 دوست نداشتند. 

اگر این كالم  در حقیقت    شوند.   یناراحت م  ابقی افراد،مندیگو  یم  یزیچ  گرانید  یاوقات وقت   یگاه

  رونشان یهستند، ب  یمردم پاك  نهای ا»گفتند:  آنها  شما افتخار است.    یبرا  ، ناقص باشداز زبان افراد  

ما   اقتیل  نهایا  گر، ی د  زیچ  نه  است،   نجاست  ما  كار  م، یخواه   یما طهارت نم  م، یما نجس هست  د، یكن

   بد؟ ای  کاز آنها باشند: افراد پا کیمردم دوست دارند با كدام . «را ندارند
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روند،   یراه را درست م  نكهیشود كه آنها بد هستند، با وجود ا  یها گفته م یلیبه خ  یوقت  نیبنابرا

  از .  دیهست  خوب و در راه خدا و پیامبر اكرم)ص(شما    ستین   یبه ناراحت  یازیشوند. ن  یناراحت م

آنها با شما هستند و هر   دیی. اگر بگو قرار داریددرست  ری سدر م شما . دی خوشحال باش راضی و  آن

و به آنچه بدكاران    یدشد. با صالحان باش  دیخواهند انجام دهند، در آن زمان موفق نخواه  یم  یكار

 . یدنده تیخواهند اهم  یم

است:    نیا   شیمعنا  ، : »إذَا جَاءَتْکَ مَذَمََّةٌ مِن نَاقِصٍ فَذَلِکَ كَمَالٌ بِذَاتِهِ«دی گو   یم  زبان  عرب  یشاعر

  د ی با  .بنابراین شما نیز«خوب است  و من افتخار    ی برا  ند، ی بگو  ن یننگ  یكاران درباره من سخن»اگر بد

  ی خدمت بزرگ  نیا. كر كنیدخدا را ش. من متفاوتم« و ستمی»خوب است كه من مثل آنها ن :دییبگو

 . می كن یدور یو از ناپاك  میاكان باشو با پ ستی چ  طهارت میاست كه بدان

  یی از آنجا  نیبنابرامسلمان هستند.    امبرانیهمه پ و    استو دین خداوند متعال    یپاك  نی اسالم د

و با    پاک  ای سالكین طریق الی اهلل،   پس  بودند، مورد استقبال قرار نگرفتند.    و پاک  زیكه آنها تم

 بزرگ است. و لطف  نعمت  کی  نینعمت را بر شما جاودانه كند. ا نیتا خداوند ا  دیخدا باش

الحقانی  ناظم  خ یش  موالناحضرت سلطان   در فاضالب موش ها  ند كه:  زد  یمثال م  شهیهم  عادل 

آن    ازكنند،    یشنا م  پرند ومی  داخل فاضالب، ،  افتد  یآنها نم  یبرا  یاتفاق  چ یهو    كنندیم  یزندگ

خواهند    یماریدر اثر ب  ماًیانجام دهند، مستق  یو اگر افراد پاک در آنجا كار  نوشندی خورند و میم

ح اما  ب  یوانات یمرد.  م  یماریكه  منتشر  هستندی را  خوشحال  آنجا  در  كنند.  ی م  یزندگ  و   كنند 

 . دیباش ریمانند ش د، ی مانند موش نباش ن، یبنابرا

 . تا از ناپاكی دور باشیم دیعطا فرما یپاك یخداوند به همه ما زندگن شاءاهلل باشد كه إ
 

 و من اهلل توفیق 
 

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

31۴۴، شعبان 5 / 1۴۰۰اسفند،  71  
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