
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 « با خدا حماقت کامل است  یدشمن» 
   

 

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 

 « نْ کَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِیكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَمَ »
 

هر که دشمن خدا و فرشتگان و  »  فرمايند:می  98حضرت قرآن سوره بقره آيه  خداوند متعال در  

اگر   . «خواهد بوديقینا دشمن کافران    نیز  خدا  بداند که  ، فرستادگان او و جبرئیل و میكائیل است

بنابراين ای سالكین طريق خداوند با او دشمن نخواهد شد.    مانند  زیچ  چ یکسى با خدا دشمنى کند، ه

که   بدانید  اهلل   باش الی  هم دشمن   ، دیاگر دشمن خدا  و  خواهد  شما    خدا  کار    یدشمن شد  با خدا 

يک بار بلكه هزاران بار   هر که دشمن او باشد نه  رايحماقت کامل است، ز، بلكه  ستین  یاهوشمندانه 

 . اهد شدنخوهیچكس در مقابل قدرت عظیم خداوند پیروز . شكست خواهد خورد

و يک دستاورد بزرگ    تی موفق  به عنوان يک   هستند که اعتراض به خدا را   نادان  از افراد  یاریبس

کنند. در حقیقت آنها اين تصور را دارند  كنند و با افتخار در مورد آن با مردم صحبت میتلقی می 

   ديآنها بادهند، در صورتی که کاری عَبَس، بیهوده و نادرستی است.  که کار بسیار مهمی را انجام می



 

 

 

 

 

 
 

 

هستند هزار بار   یروان  مارستانیب  کيکه در  یاما متأسفانه کسان  دشون یبستر  یروان  مارستانیدر ب

 .باهوش تر هستند

 .دهندبه مردم آموزش می   در اين دنیا  افراد نادانی که کارهای نادرست و احمقانه را  بسیار فراوانند، 

خواهی شد،  از شیطان پیروی کنید، در اين صورت پیروز و  دیدشمن باشبا خداوند : »نديگویآنها م

روزی شما به دست خداوند کريم    در حقیقت  کنیم«. ما شما را از لحاظ مكان و خوراک تامین می 

در هنگام  . اگراست و اگر او نخواهد، حتی اين مقدار روزی که برای شماست، نیز مفید نخواهد بود

نكنید نام خدا شروع  با  را  کارتان  و  نگويید  الرحیم  الرحمن  اهلل  بسم  غذا  هیچ سودی  ،  شروع  از 

 برخوردار نخواهید شد. 

تمامی اين اتفاقات نشانه هايی از دوران آخر الزمان است. خداوند متعال اينگونه مقدر کرده اند که  

،  کودکانهمه انسان ها اعم از  .  شودینم  امتیوگرنه ق  رخ دهد  امتیتا ق  شرايط به وجود بیايد  نيابايد  

د، به طوريكه از چنین افرادی  فاصله بگیرند و از آنها پیروی  نيایبه خود ب  ديبانوجوانان و بزرگساالن  

و   فراموش کرده اند اکثر مردم وجود خداوند متعال رااست که  یتیدر چنان وضع ایاکنون دن نكنند. 

از نفس  اگر انسان ها،    اما  است  یبد   زیچ  یلیخ   نيشوند. ای دشمن م   آورند، با همبه ياد می   یوقت

 .دنشو یم روزیبه اذن خداوند پ د، نابيخود نجات  انیخود و از نفوذ اطراف

در حال حاظر در سراسر دنیا اکثر مردم به دلیل پیروی از نفس و قدم گذاشتن در راه شیطان، ايمان  

رد بزرگی را  کنند که موفقیت و دستاواند، اين درحالی است که آنها فكر میخود را از دست داده 

کرد شده ه کسب  دچار  آن  به  مردم  که  مصیبتی  بزرگترين  اين  که  صورتی  در    ، خداونداند.  اند، 

  شاءاهلل  إن. در پناه امن خود محفوظ نگاه دارد)يا حفیظ و يا حافظ(را  نیمسلمانان و فرزندان مسلم

ايمان  ما را تقويت و تمامی مسلمانان را به ، به حرمت و عزت اين روز جمعه خداوند رحمان و رحیم

 انشاء اهلل. کند  راه درست و حق و حقیقت هدايت

 . الفاتحه. قیو من اهلل التوف 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.hakkani.org 

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