
 

www.hakkani.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 « نام های زیبای خداوند »
   

 

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 
 

 « وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الُْحسْنَى فَادْعُوُه بِهَا »

و نامهاى نیكو به خدا اختصاص  »فرمایند:  می  180ن، سوره اعراف، آیه  آخداوند متعال در حضرت قر

بخوانی  ، «  دارد نام ها  این  با  را  او   فرمایند:( می حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی )ص  . دپس 

خبر    کی  نیشود. ا  یماسم، هر که آنها را حفظ کند وارد بهشت    کیخداوند نود و نه اسم دارد جز  

 است.   یعال

شما امكان استفاده از آنها را  نه.    ا یتوانند از آنها استفاده کنند  ی م  ایشوند که آی م  ج یافراد گ  یبرخ

ز  اطإن را بخوانید و  دای عظیم الشتوانید خمی  :دنیفرمای قرآن محضرت  در    متعال. خداوند  دارید

و هر کس  شودیم  رفتهیپذ مبارک    یشما با نام ها  ی. دعادعا کنید  طریق انها به درگاه باری تعالی

 . شد خواهدقطعاً وارد بهشت  ، بخواندآنها را هر روز 

 ی حال، نام ها  نیبا ا  . )ص( فرستاده شده استاکرم    امبریبر پ  خداوند متعال  مبارکِ    نامنو و نه  

 و نام   میحاال نود و نه اسم دار ه شده است. داد یمختلف یاسام یامبریهر پ هب و وجود دارد یادیز
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نگه داشت تا مردم به دنبال    ناو آن را پنهادانند.  ینمکس آن را  است که همه    ینام  نیبزرگتر   اعظم

 . ابندیآن بگردند و آن را ب

  . توانید آن را پیدا کنیدکردن می   عبادت  از طریقنه با چشم، بلكه    ؟دیکن  جستجوباید  چگونه آن را  

  ی دهد. اکنون مردم سع یخداوند آن را به هر که بخواهد مو    دیآن را در عبادت جستجو کن  باید

خواهم  ب  ی کنم و هر کار  دا یاسم اعظم را پ  دیبا   »  :ندیگوی و م ، عبادت خود را کوتاه کنند  کنندیم

که سزاوار آن هستند    یبر کساننام مبارک    نی. ا ستین  آسان  دیخواهیانجام آنچه م  . «دهممیانجام  

که روح دارد اسم    ی شخص  هر  در حقیقت  داند. ی که سزاوار آن است م  یو کس  نهاده شده است

 . شناسدی اعظم را م

کردند و از    انت یمردم به او خ  ، دانستی بود که اسم اعظم را م  یشخص  ل ی اسرائ  یدر زمان بن   قبالً

آن   اقتیکس ل  چ یبه بعد، ه  زمان  اما خداوند آنها را مجازات کرد. از آن،  او استفاده کردند  هیآن عل

و    شود بلكه این خواست خداوند است که به هر که بخواهدبا خواستن این امر محقق نمی را ندارد. 

 کند. م عطا هانشاءاهلل خدا به ما  کند. آن را عطا می سزاوارش باشد، 

است که ما   یزیچ  نهایجاودانه است اهلل عزا و جلَّه، اسماء و صفات مقدس او، رحمت و سخاوت او. ا 

 .  دیفزای. خداوند ما را محروم نكند. ان شاء اهلل بر آنها بمی دار ازین

برا  دیبا  ما اگر به خاطر دنم یخود استفاده کن  مانیا  ت ی تقو  یاز آن   ی اده یشد، فایاستفاده م  ای. 

  دانه جاو  ، متعال  خداوندِ  . است  یموقت  ایدن  باشد و این منفعت درمی   آخرت  یبرا  فایده آننداشت.  

  از ین  بداناست که ما    یزیچ   نیرحمت و کرامت اوست. ا   ، اسماء و صفات خداوند  نیباتر ی و ز  است

 د. ین نعمت محروم نكنداشتن اباشد که إنشاءاهلل خداوند مار را از . میدار

 و من اهلل توفیق 
 
 
 
 
 
 
 

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

31۴۴، ذی القعده  21 / 11۴0، خرداد22  

12, Jun, 2022/12, Temmuz, 2022 
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