
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 «  ملسو هيلع هللا ىلص تبعیت از رسول اکرم »

   
 

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  
   

 

الساَلمُ عالى  اُة وا الصاَلا ِلينا وا اْْلِخِرينا ، وا مٍَّد ساياُِد اْْلاوَّ سوِلنا ُمحا را  

سولا للا   داد يا را ما  

سولا للا،   داد يا سادات ااصحابِ را  ما

داد يا ماشايُخنا  ،  ما

 دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزداغستانی ، 

قاانی،   داد يا شيخ ناظم الحا  ما

تُنا صحبة ، والخير ريقا داد طا ميع  في  ما الجا  

 

س خود را شبیه  هر ک«، »تَشَبََّهَ بِقَو مٍ فَهُوَ مِن هُم   مَن  »  :دیفرما  ی و آله م  ه یاهلل عل  یاکرم صل   امبریپ

  ی دوست داشتند و اعمال و سنت ها   اریگذشته همه ملت خود را بس  در.  «  کند، از آنهاست.   قومی

که آخرالزمان    یی. اما امروزه، از آنجادادندی نم  تی اهم   گریمردم د   یبه سنت ها  و    رفتندیپذی آنان را م

د وجود  به نام مُ  یزیهم باشند. چ  هیخواهند شب ی همه مشده است و    گریکد ی  ه یشب ایاست، تمام دن

خواهند  ی م  و  کنندیآن را دوست دارند و دنبال م   ایهمه دن، به طوریکه  دارد که آنها اختراع کرده اند

 .به نظر برسند کیش

تنها در رفتارهای ظاهری مردم بسیار فراگیر شده است. کافران و دشمنان  این موضوع  البته که 

را در سراسر    یماریب ن یا   د و تقلید کردن از همدیگر بروند و  خواهند که مردم بیشتر به دنبال مُمی

مسیر    خواهند که مردم در پیروی ازکافران میشوند.    گریکد ی  هیجهان پخش کرده اند تا مردم شب

 مردم یوقت  زی شیطان است. خودشان قدم بردارند و از یاد خداوند متعال غافل شوند و این قطعا با



 

 

 

 

 

 
 

بودن در درون،    هیبه شب  لیاما مهمتر از آن م،  ندارد  ی، اشکاللباس میپوشندمتواضعانه    یبه روش

و کلیدی     ن یتر  یاصل ن یا    ست،  شدن در درون   هی و شب د یسنت ها و عقا رش یانجام همان کارها، پذ 

 .ترین مفهوم برای ایجاد وحدت و یکی شدن مردم است

به این معنی است که همانند این  آیند  انسان هایی که اسالم را دوست ندارند و مسلمان به نظر نمی 

نزد هر    م»اَل مَر ءُ مَعَ مَن  أَحَبََّ«،»مردبا توجه به حدیث:    دارند و در مسیری غیر حق گام بر میافراد  

زمانی که در میان آنها باشی به این معنی است که از آن مردم  ،  «گیرندقرار می د  نکه دوست دار

در آخرت  خارج از اسالم را دوست داشته باشد،    یزهایافراد و چ   گر، یامت دی از  اگر انسان  هستید. 

آنها خواهد بود و به همین جهت به جهنم خواهند رفت. خداوند  نیز با آنها محشور خواهد شد و با  

  مارا در پناه خود جفظ کند إن شاهلل. 

سنت و روش زندگی حضرت  کنند،    دیمورد لطف و محبت قرار دهند و از آن تقل  دیمردم با  آنچه

  را که انجام دادند   یکارو  آنها    دیشما با .  استو یاران گران قدر ایشان      ملسو هيلع هللا ىلص  اکرم  امبریپختمی مرتبت  

 با،یز  د،یمفهمه مردم    یکه آنها انجام دادند برا  ی کار  رایز  ، و بدان عمل کنید  دیدوست داشته باش  را

از خصوصیات خوبی برخوردار بودند در صورتی که مابقی  همه آنها    و سخاوتمندانه است.   رخواهانهیخ

.  دیکنلیست  را    از این افراد  تینها  یب  دیتوانیم  را داشتند  یناپاک  انت، یانواع شرم، خ  هافراد جامع

دانم  ی دهند، نمیانجام م  گران یکنند که قوم لوط و د  یرا م  یهستند. آنها همان کار  نطوری مردم االن ا

 کنند مانند آنها باشند. ی م یمردم سع لیو ردندآنها چه ک

  ا یدوست داشتن    یبرا  یطرف  چیه  انسان های صالح   خداوند ما را در پناه خود حفظ کند إن شاهلل. 

خالف فطرت انسان و   دیعقا  نیا  رایباشد، ز  دور  شاندیعقا  واز آنها    دیباعاقل  ندارند. انسان    دیتقل

  د یمردم با تقل  در صورتی که  دیآفر  با یز  اخداوند متعال فطرت انسان رخالف دستورات خداوند است.  

  امبر یپ  یبایاز صفات ز  ای  دیباش  طانیمانند ش  دی توان  یکنند. شما میمآلوده  آن را    فسو نَ  طانیاز ش

 . دیکن  دیتقل ملسو هيلع هللا ىلصاکرم 

 



 

 

 

 

 

 
 

همیشه و بی امان به دنبال مردم  إن شاهلل خداوند ما را در این راه دشوار یاری کند چرا که دشمنان 

روند تا افکار و عقاید مردم را شبیه خودشان کنند و عقاید آنها را سست و موجب خارج شدن  می

  آنها از مسیر حقیقت باشند. 

گرداند. إن شاهلل  وبدی آنها را به خودشان باز،  إن شاهلل  خداوند ما را از شر آنها حفظ کندباشد که  

توف  االنخداوند مسلمانان، کودکان مسلمان، بزرگس  خداوند  و مرحمت   قی و جوانان را حفظ کند. 

 ت. اس  رحیم همیشه جاری

 


