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 «  سه مسجد مقدس ارتیز »
   

 

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
 

 مسجد الحرام، مسجد النبی   مقدسِ  مکانِسه    :ندیفرمایم)ص(  اکرم    امبریپ،  حضرت ختمی مرتبت

 که   هستند  دسِ زیارتی مقهایِ  از برترین مکان  ، و مسجد االقصی در بیت المقدس  در مدینه منوره 

 شود. افتخارات بزرگی محسوب میو جزو   است سرشار از برکات معنویآنها  دنید زیارت و 

با    کی برابر  الحرام  در مسجد  است  100،000نماز  از   نی ا  و   نماز  متعالخداوندِ  الطاف  یکی  است.    

کنند و از  ی م   یرفتن به کعبه تنبل  یبراو    کنندی که پول دارند در هتل اقامت م   یاز افراد   یاریبس

  دریافت   یجا به  و    است  یبزرگ  هعی ضا  شانیبرا  قطعاً، این امر  خوانندی که هستند نماز م  ییهمان جا

به    ی. کسکنندثواب را دریافت می   کی، فقط  ثواب  100،000  گذارد، م میمقدس قد  این مکانِکه 

  د ی رویشما فقط به قصد عبادت به آنجا م  راید، زنآنجا باش  شهیهم  دیمطمئناً با  آنهاتنبل باشد.    دینبا

شما   یبرا  یو جسم  یاز نظر روح  قهی. هر دقدیکن  دنیمقدس د  های  از مکان  دیو به هر حال با

رحمت   ناًیق یاست.    مندسود و  م  یمظاهر  نازل  آنجا  در  به    یکه  نوجود  شود    ی سالمت  زیمردم 

 .بخشدیم
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نماز خواندن در آنجا هزار برابر    ( است. )ص  پیامبر اکرم  النبی،مسجددومین مکان مقدس مسجد

به  که مردم    یزمان  در گذشته،   معموالً  که به طوری  است.    ی بهتر از نماز خواندن در مساجد معمول

زمان    در گذشته و    میی گوی م  ، روز[  8خواندند ]ی ها حتماً در آنجا چهل نماز م  یحاج  ، رفتند  یحج م

چهل  ،  خواندندینماز م  شتریاز آنها ب  ی. برخددهنی نم  را  اجازه   این  به مردمچرا که اکنون    م، یقد  یها

به   بی ترت  نیکردند و حج خود را به امیاقامه    یدر مسجد النب  آن راکه    نماز سنت حسنه است

از    ، که  است  یمسجداالقص  ، نن مکایسوم   ند. رساند  انیپا بهتر  برابر  پانصد  نماز خواندن در آن 

 .  است یدر مساجد عاد خواندننماز

که    است  برای رسیدن به چیزهاییو راهی    واجب  یرفتن به مسجد النب بعد از آن  و      رفتن به حج 

  ن ی به ا   یابیدست  یسفر به آنجا برا  جدا از،  سهای مقداین مکان   زیارتِلذا    . مردم به آن نیاز دارند

  دارای   ، یاما از نظر معنو  ستندیقابل مشاهده ن  یزهایچ  نهایا   دارد.   به همراه   نیز  ی مظاهر، سود فراوان

تظاهرات    نی ا  نکهیمگر ا     دهندی نم   یتی اهم  ضوعبه این مو  افراد  یبرخ  . هستندفواید اصلی و باطنی  

به این  بنابرخواستند.  ینم  یگرید  زیدانستند چقدر سود دارد، چیکه اگر م  یدر حال  ، آشکار باشد

 مقدس شود.  د راهی این سفرِبایفرصت کرد،  یکس نکهیمحض ا

ن إخدا بر ما باشد    یرحمت و تجل  ، تا برکت  م یرو  یخداست. ما همه جا م  تیما جلب رضا  تین

اما از   هد شدخوا مادی  ه قصد رفتن داشته باشد، قطع به یقین دچار مشکالتفردی کاهلل. هر شاء 

به خاطر    میتوانیما نمو    خواهدی م  ایدن  نیمتعال در ا  که خداوندِ  وجود دارد  ییزهایچ   ینظر روح

  ی مشکل   د، یآزادانه برو   دیتوان ی وجود دارد و م  ت یکه امن   یتا زمان.  میآنها نماز و روزه را ترک کن

رفتن    نی گونه است، بنابرا  نیا   یفعل  شرایطاما    ، شدهمه جا باز با  که  خواهندمی. البته مردم  ستین

 روند.  یمردم م با این وجود ، امابسیار سخت استو دیگر جاها به کعبه 

در این .  ضیمن یا بیمه عمری برای زنده ماندن نبودهیچ توجود داشتند و    در بین راه   یراهزنان  قبالً

از که    یانکسبنابراین    . وبی استزمانه رفتن به این گونه سفرها مستلزم داشتن شرایط مادی خ

، شرایط مادی خوبی برخوردار نیستندکه از  نی اکسبرای  اما دنبرو دیبا ، مادی تامین هستند اظلح 

 این اماکن مقدس برای آوردن برای نرفتن به بهانه  د، یفرصت دار ی. اما وقتیستجب ن ااین سفر و 
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  ت ی عنا   را به ما  بایز  یسفر به جاها    ن شاء اهللو إ   . خداوند ما را حفظ کنداهد داشتخو  شما ضرر 

 . دیفرما

 

 
 

 و من اهلل توفیق 
 

 

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

3144، ذی القعده  4 / 1140، خرداد41  
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