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 «  امور اخروی را از دست ندهید »
   

 

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

 

و    شوند ی دهند. ناراحت می را از دست م  اتیمردم ماد   م، ینکیم  یزندگ  ایدن  نیکه ما در ا  یزمان  تا

کردم، آنقدر درآمد   ی کار را م  نیدرآمد داشتم. اگر فقط ا   نقدریا  کردم، یکار را م   ن ی: »اگر ا ندیگویم

  و این   دکننی م  یکار را انجام دهند احساس ناراحت  نینتوانستند ا   نکهیآنها از ا  . «کردم  یکسب م

. اگر  دیآنها ناراحت باش  یبرا  ستین  یازین.  خواهد ماند  یباق  ایدن  نیدر ا  ایمال دنکه    است  یدر حال

باش  دیخواه   یم نتوانست  ییکارها  یبرا  ، دی ناراحت  ده  آخرتِ  یبرا  دیکه  انجام  ناراحت   ، دیخود 

هم  یابد   یامر  نیا.  یدباش م  یشگیو  فکر  آن  به  باهوش  افراد  برای است.  و  که    ییکارها   یکنند 

 دهند متاسف هستند.  امنتوانسته اند انج 

 این  مرِ ع  یروزها جمعه که اواخر    هایروز در  ناظم است.    خ یموالنا شحضرتِ سلطان  آن    بارزِ  نمونه

 ن ی بهاءالد  ایمهمت ناظم    ، برادرزاده مان  ایما  .  ندخواندی نماز نم   خودبه امامتِ  یشانا  ، ودبزرگوار ب

روز جمعه سنت است. آن روز    سجده و انسان در  سورِه  . خواندنِمیرا بر عهده داشت  تامام  یافند

  » :و گفتند  کرد  هیناراحت شد و گر  یل ی. خمیخواند  ی گریآن سوره د   یو به جا  می کرد  وشآن را فرام

 سنت صرف نظر نکرده  نی کنم. من از ایخوانم و سجده میسجده را م شصت سال است که سورِه 
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  م یکرد. سپس تصم  هیآن گر  یو برا  شدناراحت    اریاو بس  ، «می امروز ما آن را فراموش کرد، اما  ام

  ان الشیکه خ   می. نماز فجر را اعاده کردمیو سوره سجده را بخوان  میکن  ر دوباره آن را تکرا  میگرفت

 .دوراحت ش 

ا   را از دست    هازیچ  ن یکوچکتر   دیبرخوردار است. ما نبا   ییباال  تی انسان از اهم  ی برا  یخرو امور 

ما از آنها   که  خواهدی نم همچنین  و    ندرا از دست نداد  ییزهای چ  نیناظم چن  خ ی. موالنا شمیبده

کنند که    ی. مردم تصور منددادی واجب و مستحب را انجام م  یتمام سنت ها  ایشان  . می غافل شو

مهم   ای واجب و مستحبسنت ه  انجام این  که  یدر حال  ، مهم هستند  ایدن  نی اطال، نقره و جواهرات  

هستند که مردم را   یی زهایآنها چ.  میکدام را از دست نده  چ یشود که هی از ما خواسته م  و  هستند

  رِ یو خ  ادیز   مردم قدرت، منفعتِ  یانجام آنها برا  برند.    یتر مباالتر و درجات باال  یها  ستگاه یبه ا

 . میاز آن استفاده کن  دیپس با عطا کرده است، خداوند متعال فراوان به همراه دارد. 

ا که اقدام برای  چررا انجام دهند،    ، کارهای مربوط به خود و آخرت  توانندی که م  ییتا جا  دیدم بامر

از   بهتر  کارها  ناین  است. انجام  م  ن، یبنابرا   دادن  ده  ، دیتوانیآنچه  اهللإ.  دیانجام  خداوند    ن شاء 

 . دگردان ما بی نص کوی و ن بایز احسانِ نیا  شهیهم متعال

 

 و من اهلل توفیق 

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

31۴۴، رمضان 31 / 11۴۰، فروردین62  

15, Aprıl, 2022/15, Nisan, 2022 
 

 

 


