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 « است ینبهترو آرامش صلح  » 
   

 

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

 

مِ یالرَّجِ طَانِیأعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّ  

اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِیمِ  بِسْمِ  

 وَالصُّلُْح خَیْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ«  »

  است ولى سازش بهتر  صلح و    فرمایند:»می  128خداوند متعال در حضرت قرآن، سوره النساء، آیه  

  و  انسان حرص و آز وجود دارد روح و جاندر  «. دارد گذشت بودن در نفس حضور و غلبه خل و بىبُ

اسالم  و    صلح خوب است  :دنیفرمای م  خداوند سبحانآماده هستند.    و شَر  یبد  یبرا   شهیها همفسنَ

و چیزی    کامال برعکس است  جنگ، کفر و خیانتدر حالی که    . مردم  یبرا  ر یو خ  تیآرامش، امن  یعن ی

 فرمایند:خداوند متعال می خوب است،  بسیار  و آرامش  . پس صلح نیستمردم    یبرا   انیضرر و ز  جز

 .مردم وجود داشته باشد نیب ، زی در همه چ  ییبایز صلح و ، امشآر  شهیهم یدبگذار

که ناشی از    یاختالف و آشفتگ  نه، یکجنگ،  است.    تعامالت در بین مردم  نیبهتر از    و آرامش  صلح 

فس، سعی در  نَ  انسان است، اصال خوب نیست، بنابراین ای سالکین طریق الی اهلل، برای تربیتِ  فسِنَ

  ایجاد و برقراری صلح و آرامش در بین یکدیگر کنید. 
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  طان ی شوجود ندارد.    یگرید  زیچ  چ یهکند.  برقرار میاست که صلح را در جهان    دینیتنها    اسالم

دست    ، ر و بدی است و برای تحقق این امر همدر حال بر هم زدن صلح وآرامش و ایجاد شَ  شهیهم

که نمیخواهد    ، دهد زیرابه جای باطل نشان میرا    قتیاو حق.  زندبه اختراعات و ابتکارات جدیدی می 

و   نخواهد ماند  یر باقشَ  یبرا   ییجا  ابد، یاگر گسترش  حقیقت در جهان گسترش پیدا کند، چرا که  

 . شدخواهد در همه جا فراگیر یصلح و خوب

این نوید و بشارت خداوند سبحان    به امر و فرمان خداوند متعال این اتفاق خواهد افتاد. شاءاهلل  نإ

.  افتیاسالم در سراسر جهان گسترش خواهد    موعود)عج( ظهورکنند، است که، وقتی حضرت مهدی  

کرده است. آن   ریاموال ما در مرز گوجود دارد و  : »مرز  ندی گویکنند و میمردم االن با هم بحث م

ا  الزمان  یمهد  یوقت   ، ولیطرف بدتر«  نیطرف بهتر است،  السالم(    هی)عل  موعود، حضرت صاحب 

اسالم در آرامش خواهد    یبای ز  تیهمه جهان تحت حاکم  ، یخواهد بود و نه مانع  ید، نه مرزنظهور کن

 .بود

 . دیفرا خواهد رس  امتیو سپس ق  رسدپابرجا است، در نهایت به پایان می   ی نیمدت مع   یبرادنیا    ن یا

آگاه  ، روزهای زیباما را از آن و  دثابت قدم بگرداندر این راه ما را  وند متعالخدا باشد که إن شاءاهلل 

 کند. 

 

 ومن اهلل التوفیق 
 

 

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

31۴۴، جمادی االول 12/ 1۴۰۰،  دی5  

26,December, 2021/26, Aralık , 2021 
 

 

 


