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 «  ت مقام هافیض زیار »
   

 

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

 

  کو یاندازد نیآخرت م  ادیآنچه شما را به  فرمایند:  د مصطفی )ص( می حضرت ختمی مرتبت محم

تا    ظا کردن را عای  قیخداوند روز گذشته به ما توف  ،   هلالج لجبحمدالل َّهاست.    ثی حد  کی  یمعنا  نی ااست.  

 )ص(اکرم    امبریپ  همانانیم  زبانیکه م  یمقدس  د، ی)متولد( خالد بن ز   یاالنصار  وبی ابوا  انیدیمقام س

و هم    یهم از نظر روحایشان  .  می افطار کردو    می بود  شانیآنجا مهمان ادر  . مامیکن   ارتیرا ز  ، بود

 .واال عطا فرماید  خداوند به ایشان مقامی، ند به ما لطف داشت یجسم

  یی بایآنها مردم ز  د، بسیار مقدس هستند. نکناین انسان های بزرگ که آخرت را به ما یادآوری می 

  همیشه  ما  نیاکان ،  سلطان، حال سلطان...   وبی ا  ندیگویسلطان م  آنهاهر جا که باشند به  و    هستند

و   شانیهاارتگاه یها و زبا ساختن مقام   و  دادندرا مورد تکریم قرار می آنها    به آنها لطف داشتند و

 . دادندمورد تکریم قرار می  ، آنها راشانصدقه دادن به نام

  امبریرا که در راه پ  یکسانو  مودندیراه را پ  نیهمه ا  ، نیزقبل از آنهاافراد  ها و    یخدا را شکر، عثمان

دبود  یا  را به عنوان  یها و مراکز  ارتگاه یمساجد، ز  آنهاداشتند و برای    ی گرام ، را  بودند  )ص(اکرم  

 به نام شرک و بدعت  هابعد از آن یکساندر این میان آنها ماندگار است.   یو خوب  یساختند. مهربان
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  امبریصورت، احسان به صحابه پ  نیا  ریدر غاست.    طانیسادت و حسادت شبه خاطر ح  نی. ادندآم 

 کند.  ی م کتری ما را به خدا نزد ت، ی و اهل ب ایاول خ، یمشا، )ص(اکرم 

همه مقام    د، یرسمیسه ماه مبارک که فرا  شد.  ی استفاده م  نعمات  نی از ا  شتر یدر گذشته ب  ن، یبنابرا

که   ندیگویو به آنها م  اندک و تردید کرده مردم را دچار ش  ، حال  در زمان  . اماندردکمی   ارتیها را ز

  ی که برا   یدر حال کنند.  و مثل قبل حرکت نمی   آنها تنبل هستند  نیاشتباه است. همچن  کاراین  

  ، دانندرا که می اعمالیو  و قرآن  نیاسی، دکننیم ارتیز را آنجا روند ویم یخدا به مسجد یرضا

  ار یبس  لتیآورند و به فضی م  ادیگردند. هر دو سه ماه مبارک را به یو به خانه برم  آوردندبه جا می 

اکرم    امبریاگر پ.  ثواب  کینه فقط  جود دارد و  و ثواب    10  ، هر حرف  یبا تالوت قرآن به ازارسند.  یم

و عملی بسیار    تخداس  یرضا  یبا گروه برا   یهمراه   نا  یقیکرد.  ی کار را نم  نیماند، ای مدر خانه    )ص(

 و دوست داشتنی است. زیبا 

، به طوری  عمال بازداردانجام این ا تا مردم را از    عمال را دوست ندارد و در تالش استاین ا    طانیش

 امبر یهستند. پ  )ص(اکرم    امبریپ  یارانبندگان خدا    نیاموش کنند.  که مردم این عادات نیک را فرا

  را هستند که راه    ییآنها مانند ستاره ها از آنان امر فرمود.    یرویو ما را به پآنها را ستود    )ص(اکرم  

  د شد. خواه تی هدا ، دکن یروی: هر که از آنان پدنیفرما  یم )ص(اکرم  امبریدهند. پیما نشان م به

  ن ی بنابرا ،  هستندو هدایت    یی اند تحت راهنما   ده یرس   نجایبه ا از آنها    کی از هر    یرو یکه با پ  یکسان

 .می لطف بهره مند شو  نیاز ا  دیبا

در مقابل، آنها ندارد.    یخدا اشکال   یرضا  یآنها برا  ارتی. ز همه جا هستند  اءیالحمدهلل اصحاب و اول 

همه   رایزنده هستند، ز  ، بلکهاندآنها نمرده   محبوب خدا هستند.   بندگان  آنها  رایبرند، زی سود م

  ن أعظیم الش در قرآن رحمان شود، خداوند یم دیاز آنها شه یکیکه  یهستند. هنگام  دیآنها شه

ان مبر او مرده است.  گم،»ر ب َّه مْ«  ن  یْالل َّهُ مُوْت هُون  ل هُمْ ح   یف    ن ی: »و  م ا ت بْلُکُمْ ال َّذ  که  دنیفرما  یم  اریبس

  ی واقع   یبخشند، زندگ  یبه ما م  یاند از آن زندگکه زنده   ی(. مردم03:169آنها زنده هستند«. )قرآن  

به آنها    ی باالرحمت و مقام  آنهااست. خداوند    ی جاودان  اتیخداوند عطا کرده است که همان ح  را

 خود به ما بدهند.    مانیانشاءاهلل از ا   میدوار یام  و  دهدیخداوند برکت آنها را بر ما قرار م.  عنایت کند
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 و من اهلل توفیق 

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

31۴۴، رمضان 21 / 11۴0، فروردین32  

12, Aprıl, 2022/12, Nisan, 2022 
 

 

 


