
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

«از آدم تا خاتم امبران، یمشترک همه پ نید »    
 

كااةُ  بارا ِ وا ُة ٱَّللَّ ْحما را ْيُكْم وا مُ عالا  ٱلسََّلا

ِجيِم   اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

   

ِحيِم                   ْحماِن الرَّ ِ 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 ، 

قاانی،  ما  داد يا شيخ ناظم الحا  

تُنا صحبة ، والخير ريقا داد طا ميع ما . في الجا  

 

در نزد پروردگار پیامبران باالترین مرتبه  . فرستاد را پیامبرانی عزّوجل برای راهنمائی مردم خداوند

با کامل    خدا  محبوب  بندگان   آنها  را دارند و در نزد مردم هم از مرتبه ی واالیی برخوردارند ،چرا که

بیابند    آنها  در  نقصی   نتوانند  مردم  تا  آفرید  بهترین شکل  به  را  آنان  خداوند.  ها  هستند  ویژگی   ترینِ  

و  این بدان    هستند  الگو قرار دهند  و از آنها پیروی کنند .پیامبران معصومتا بدین گونه ایشان را  

ارتکاب هیچ    اجازه   عزوجل به آنها    معنی است که آنان عاری از هرگونه گناهی میباشند زیرا خداوند

انبیاء به یقین دارای عیب ،خطا و گناهان بزرگ و کوچک  گناهی را  نمی  دهد. اما هرکسی به جز 

 است. 

فرستاد    را   ، پیامبرانی ندبرای هر قوم و مردمی، در هر کجای دنیا که وجود داشت  عزّوجل،   ندخداو

  با این حال  پیامبران   نیاوردند، ولی  ایمان  برخی نیز  و  آوردند  به آنان ایمان  که  بودند  افرادی  ومسلماً

  . قرار گرفته شد  ،   ملسو هيلع هللا ىلص  ما  گرامی   پیامبر  ختم نبوت  بر عهده    و وظیفه ی  می کردند  عمل  خود   وظایف   به



 

 

 

 

 

 

که بعد از او خود را پیامبر نامید، پیامبر دروغینی    هرکسی  یعنی پس از او پیامبر دیگری نخواهد بود و

 نابود شدند.  بود که خود و همه کسانی که از او پیروی میکردند ریشه کن و

  قوم بنی   از  آنها  قرآن، بیشترطبق آیات حضرت    اما  بودند  قومی  هر  از  پیامبران    همانطور که گفتیم

شدند   تکذیب  و یا    تبعید   کشته،   آنان  نکردند،   درک  را  آنها  ارزش  مردم  متاسفانه  .  هستند  اسرائیل

 . رساندند  شهادت  السالم به  علیه  حضرت یحیی  )ع( و  مثل حضرت زکریا  پیامبران،   از  و حتی بسیاری

و نکته ی مهم این است که آن پیامبران از بین    شدند، آن قوم برای پیامبران اصالً ارزشی قائل نمی 

همان قوم ظاهر شده بودند و همین رفتارشان باعث شد که خداوند نیز برای آنان)قوم( ارزشی قائل  

 نشود. 

 در  امر  کردند اما چون این  می  همزمان با هم زندگی  پیامبر  چندین  وجود داشت که،   دورانی هم  

 . است ممکن چیزی  چنین چگونه که شوند می متعجب همه نیفتاده،  قاتفا گرامیمان پیامبر دوران

  را در یک روز  پیامبر  هزار یهودیان،  که داده،  رخ ای هم اما باید بدانید که در آن زمان چنین  حادثه

گذاشت،  احترام آنها به خداوند آنکه وجود زیرا با. کنند به خودشان افتخار نباید آنها کشتند. پس، 

 ندانستند.   )وجود پیامبران( را لطف  این قدر زیادی کردند وآنان ظلم 

هستند و تنها    مسلمان  آنها  همه   زیرا   داریم  ایمان  پیامبران  همه ی   به  ما  تکلیف ما چیست؟  حال،  

 شده   آموخته  پیامبران  به  می باشد و هر آنچه  بودن در برابر حضرت(  می)تسل  اسالم  خدا  نظر  در  دین، 

  اسالم   دین،   قیامت، تنها  تا   و(  ص)  اکرم  پیامبر  تا  السالم  علیه  آدم  حضرت  زمان   از  است.   اسالمدر    نیز

  پیامبر   و واالترین  کاملترین  آخرین،   ما  گرامی  پیامبر ندارد.   وجود  دیگر  دین  نام  به  است و چیزی

محبوب و در بین برترینشان، بنده ی    رسوالنند  مردم،    میان   در  ها  برترین  ،   گفتیم  که  همانطور.  است

  خداوند ، حضرت محمد)ص( قرار دارد و افتخار ماست که از او پیروی می کنیم. 

 



 

 

 

 

 

 

  گرامیمان   پیامبر  امت  که، خود را    است  مسلمانان برای خود می دانند این  و  بشریت  که  چیزی  بهترین 

  پس حاال که . دارد  دوست  خداوند  که  است  امری  به پیامبر)ص(  گذاشتن  احترام   محسوب می کنند. 

بدانیم   را  آن  قدر  بر ما هم واجب است که    باشیم،   داشته  را  چیز که بهترین  را داد  این اجازه   ما  به  او

 شکر   باید  ما.  کنید  شکایت  و  کنید  نگاه   دنیا  این  وضعیت  به  نیست  نیازی.  باشیم   گزار  شکر  و همیشه

 . دارد ارزانی می ما بر اکرم)ص(  پیامبر برکت به را ما روزی و رزق خداوند که کنیم

مرتبه خدا را    هزاران، هزاران.  باشیم  برکت  این  باشد و ما، الیق  ماندگار  که این برکت  اهلل  شاء  إن

 شکر. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 ومن اهلل توفیق. الفاتحة. 

نیالربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

( فیدام اهلل عمره شر ا)  

31۴۴محرم،  52 / 1۴۰۰شهریور،  11  

2,September, 2021/2, Eylül, 2021 
 

 

 


