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 « دهد  یم بی همه را فر طانیش » 
   

 

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
 

  ی زندگ او برای این    . «آنچه سزاوارش است برسد »به    ستحق«، ی  ما  هی: »علندیگوی م  درباره شیطان

شما و برای انجام این کار، خداوند تا قیامت به او مهلت داده است.    دهد  بی تا مردم را فر  ، کندیم

اگر    د، یبخور   ب یفر  دی توانی م  ، بلکه در حقیقت به راحتی"نخواهم خورد.   ب یمن فر ":  دییبگو   دینبا

را    ماخداوند ش  بنابراین زمانی حال شما خوب خواهد بود کهکند.  نحفظ  در پناه خود  ما را  شخداوند  

 . حفظ کند

کنند کارها را آن طور    یم  یباهوش هستم« و سع   ، کرده ام  لی من تحص»  :  ندیگوی از مردم م  یاریبس

گونه    دین اسالم این: » ندیگوی و م  را دوست ندارند  دین اسالمکه دوست دارند انجام دهند. آنها  

قرار   این نوع تفکر  که در رأس  یواقع، کسان  درشده است«.    یمی قد  یلیخ  ،  میاصالح کن   دیبا  ست، ین

روحشان با نیز    ندیآیم  از آنها   که بعد  یکسان، به طوری که حتی  هستند  بکاریفر  ینیاطیدارند، ش

و    کندی که تقلب م  ی کس  ن یتر   ی اصلدر این وضعیت    کنند. این ایده موافق است و از آنها پیروی می 

او .  کندین راه هدایت میآنها را به بدترو    دهدیم  بیمردم را فر  او  است.   طانیش  دهد، فریب می 

 انجام   دیخواهی آنچه را که م  دیتوان  یشما نم  » در این زمان،دین اسالم قدیمی شده است و:گویدمی
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خواهد   بیفر به همین ترتیب از مردم را  یاریخواهم ساخت« و بس یبهتر نیشما د ی. من برادیده

 . داد

آدم   ، طانیبا وجود فرمان خداوند متعال، ش.  نیز فریب خورده استالسالم    هیآدم علحضرت    یحت

  ی خوب است. تو هرگز نخواه  تی برا  ، یغذا بخور  نی »اگر از اگفت:    و به او  داد  بی السالم را فر  هیعل

شیطان توانسته است    که  ییاز آنجا  . کرد  غذای حرام  او را وادار به خوردن آنبه همین ترتیب    و  مرد«

  براحتی فریب دهد.  ، تواند دیگران را همحضرت آدم )ع( را فریب دهد، بنابراین می 

اگر طبق آن چیزی که پیامبر اکرم)ص( گفته و  خورده اند.    بیکه فر  میکن  یرو یپ  یاز کسان  دیما نبا

نشان داده است، قدم برداریم و پیروی کنیم، راه و مسیر الهی برای ما روشن خواهد بود، ولی اگر بر  

هیچ خیر و برکتی نه تنها که  ،  قدم برداریمخالف آنچه ایشان گفته اند عمل کنیم و یا فراتر از آن  

نابودی  مردم را به    در نهایتشود که  ضرر و زیانی می   ه موجببرای ما به همراه نخواهد داشت بلک 

  خواهد کشاند. 

که از زندگی خوبی  فکرکنند  د و  ثروت و پول داشته باشن  ایدن  نیامکان وجود دارد که مردم در ا  نیا

  ی نکته اصلشود.  یگذرد و تمام می م   ایرو   ک یمثل  برخوردار هستند، ولی این زندگی واقعی نیست،  

  شود مردم به هالکت برسند. ، به طوری که موجب میاست  و در قیامت بعد از آن

باستیرو  کیمثل   از خواب  به    دی شو ی م  داری. شما صبح    ی اد یز  رویاهایکه شب    دیآوریم  ادیو 

  داریاگر صبح خوب از خواب ب  . دیشما در همان مکان هست  ، هستند اما در صبح   بایز   اهایرو .  دیاده ید

وقت  د، یشو اما  است.  بد  یخوب  احساس  ب  یبا  بود. د، یشو  یم  داریاز خواب  نخواهد   ی زندگ  خوب 

  است.  نطوریهم قاًیدق دنیوی

ای برای آخرت خود  توشه ای سالکین طریق الی اهلل  است.    آخرت، حقیقت و    استیرو  کی   یزندگ

:  ندیگویم  دارند، کسانی که در مسیر شیطان قدم بر می.  کسب کنید تا کسی نتواند شما را فریب دهد

کنند و  در نتیجه اقدام به کشتن مردم می و    م«یبساز   یبهتر  زی چ  دییای. بستندی»مسلمانان خوب ن

تواند  کنیم و شیطان هر کاری را می خر الزمان زندگی می آما در دوره  ،  کنندمی آنها را از دین خارج  

 .انجام دهد
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شاءاهلل خداوند ما را در پناه خود حفظ کند و ایمانی قوی جهت قدم برداشتن در راه    نباشد که إ 

 . حق و حقیقت به ما عطا کند

 

 

 ومن اهلل التوفیق 
 

 

 

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

3۱۴۴، جمادی االول 8۱/ ۱۴۰۰،  دی 2  

23,December, 2021/23, Aralık , 2021 
 

 

 


