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 «  یپرست بت  التیتعط  » 
   

 

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 

 « نُشْرِكَ بِهِ شَیْئًا وَلَا  قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ »
 

بگو اى اهل كتاب بیايید بر   »  فرمايند:می   64، آيه  آل عمرانخداوند متعال در حضرت قرآن، سوره  

سر سخنى كه میان ما و شما يكسان است بايستیم كه جز خدا را نپرستیم و چیزى را شريك او  

 « . نگردانیم

است كه فقط خدا   ني اهل كتاب، وجه اشتراك ما ا  یا  »آمده است:    ملسو هيلع هللا ىلصاكرم    امبریدر قرآن خطاب به پ

است    لی بدان دل  ني.« امیدستور را اجرا كن   نيا  د یو اجازه ده  ديیایب  م، یو جز خدا را نپرست  میرا بخوان

خدا    ری دادند و غ  رییآن را تغ   یكردند، ول  یرویكه خداوند نازل كرده پ   يیاز كتابها  یكياز    ، كه آنها

كنند.  ی كنند كه اوامر خدا را اجرا میو سپس ادعا م  پرستندیو بت ها را م  بیآنها صل.  دندیرا پرست 

 .نديگوی است كه از ابتدا تا انتها دروغ م  ني دهند ایكه آنها انجام م یكاردر اصل 
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  مسیح)ع(   یسیع  حضرتروز تولد  نديگو   یمو   دسامبر است  24چون امروز   م؟ يیگو  ی را م نيا   چرا

  ی پرستبت   التیاست كه تعط  نيروز ا   ني ا  ی. نكته اصلتهمت بزرگی بیش نیستاست كه دروغ و  

 ا یدر آن دوران به دن  يشان ا  اند، ه آمد  ایبه دن  ليآور   ايدر ماه مارس   )ع(  مسیح   یسیع   حضرتاست.  

 .ندآمد

  آن بنابراين    پرستیدند، كه مشركان می  ، بتهايی بودمربوط به    ، عیداين    در زمستان كاری نبود و  چون

كنند كه ی نفر فكر م اردهایلی. مندايمان آورد هامردم به آن سپس،  و در يك محل قراردادندرا بت ها 

  ی مختلف   یكارهاو    ندروی م  گريد  یهاو مكان   سایروز و شب به كل  ني در ا  ودر حال عبادت هستند  

 . دهندیانجام م

 دادند. یسمت بود، كامالً جهت مخالف را نشان م  نياگر راه در او    مردم را گمراه كرده اند  ، از ابتدا  آنها

نی اچه كسمنظور از آنها  نبود.  دستور نداده    مسیح )ع(  یسیع  حضرترا انجام دادند كه    يیآنها كارها

عیسی مسیح  حضرت  به    بودند  در آن زمان  ی كهمردماند.  يهوديان اين كار را انجام داده ؟  هستند

پ  بودند  آورده   مانيا  )ع( او  از  تا    كردندمی   یرو یو  بود  امر موجب شده  ابتدا    انيهوديو همین  در 

موجب ايجاد اختالل در كار و تجارت آنها  با دين خود    حضرت عیسی مسیح )ع(كه    شوندمتوجه  

 حضرت عیسی مسیح )ع(سال بعد از    70تا    60  بنابراين، .  اندازدبه خطر می و منافع آنها را  شود  می

و حقیقت گمراه و به سوی باطل راهنمايی    همه مردم را از راه حق  و  اين موضوع را مطرح كردند

   خدا بودن وجود نداشت.   یبرا يیادعا چ یهو  نیرنگ و  فتنه نیقبالً چن كردند. 

پ  یوقت از  مسلمان شدند. آنها    دنديرا د   قتیكه حق  یاز كسان  یاری، بسشد  ملسو هيلع هللا ىلصاكرم    امبریصحبت 

پ به  ز  یروی شروع  اسالم كردند،  آيه    راياز  قرآن، سوره آل عمران،  استناد حضرت  »كَلِمَةٍ  ،  64به 

حضرت عیسی است كه بر    متعال  كالم خداوند  نيا  و يا كالم خداست«.   اسالم همان كلمه  ،»سَوَاء«

 امبرانیكه بر همه پ  یتمام كلماتنازل شده است.  مسیح )ع(، حضرت موسی)ع( و حضرت داوود)ع(  

اهلل   تغ  آنها، است.    قتیحق  و  هلالج لجنازل شده، كالم  داشتند  را آن طور كه دوست  اما    ر ییهمه  دادند، 

 .دهند ریینتوانستند قرآن بزرگ را تغ

در نهايت به نابودی و    روی بیاورد قطعا نجات پیدا خواهد كرد و هر كه ايمان نیاوردكه به اسالم    هر

 كرده و ثروتمند و مقتدر باشد، اگر از  لیانسان هر چقدر هم كه تحص هالكت كشیده خواهد شد. 
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، و قدم گذاشتن در راه اشتباه  آنان از راه حق يی جدا و  شودی نكند، سرانجام هالك م یرویاسالم پ 

 . خواهد شدآنان  رسیدن هالكتبه و  ینابود دلیل

، زمان مناسبی  روز  نيكه ا   یدر حال   رند، یگی دارند و آن را جشن می م  یروز را گرام  نيا   مردماغلب  

  ل ي و تجارت تبد  یآنها آن را به سرگرم  ، و عمال هیچ فايده و قداستی ندارد  است  هوده یبنیست و  

ديگری در آن  ، چیز یضرر و بد جز و نداردوجود  فايده و معنويتی درآن  هیچ اند، در حالی كه ه كرد

 نیست. 

.  ديفرما  تيعنا  ی باالبه آنها عقل و دركو    و هدايت كندحفظ  در پناه خود  ما را    خداوندكه    إن شاءاهلل

در حالی كه از هوش كمی برخوردار هستند، در اصل افراد  كنند كه باهوش هستند،  یآنها ادعا م

 كنند. باهوش با كمی فكر، راه درست را انتخاب می

هدا  را  آنها  همه  ز   تي خداوند  برادران  ما  هم،  مي دار  ی اديكند.  به  شده   ل ی دل  ن یكه   و   اندمسلمان 

عنايت و هدايت  ،  لطف، مسلمان شوند و مورد  هم  شانياست كه خانواده ها  نيا   شانيآرزو  نيبزرگتر

 . ن شاء اهللخداوند متعال قرار بگیرند إ

 
. 

 ومن اهلل التوفیق 
 

 

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

3۱44، جمادی االول ۱9/ ۱400،  دی3  

24,December, 2021/24, Aralık , 2021 
 

 

 


