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 « ستارگان هدایت  »
   

 

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

 

مصطفی)ص(   محمد  اهلل  عرش  نور  اِقتدیتُم    أصحابى»  :دنیفرمای محضرت  بأیّهم  كالنّجومِ 

  د یخواه   تی هدا  دیكن   یرو یمن مانند ستارگان هستند كه از هر كدام از آنها پ   اصحاب«،»اِهتدیتُم

  م یاحترام و تکر   ن، ی توان گفت. بنابرا  ینم  الشأناین سخن پیامبر عظیم  باالتر از    یحرف  چ یه«.  شد

خداوند متعال  سلم است.    وو آله    هیاهلل عل  یبزرگوار ما صل  امبری، بزرگداشت پ  به اصحاب ایشان

آنها در مقام .  نددیو آله و سلم برگز  هیاهلل عل   یصل   مان  یگرام  امبریپ  همراهی باو    یآنها را به دوست 

 و رتبه باالیی قرار دارند و الحق كه جایگاه ستارگان در آسمان ها و باال است. 

 این را بدانید كه   . كنندبیان می   گرید   یو آن را به گونه ا  اندكرده خود را فراموش    روزیمردم كار د

شما   اریدر اخت  ، گرددباز می  شیاز هزار سال پ  ش یبو یا    صدها سال  ی كه بهقضاوت در مورد مسائل

را خوب  یرا بد و بد یخوب ههر ك و است تیبد ن  یكند فرد یكه شروع به قضاوت م ی. كسستین

 دهد، یزی كه ما را آزار می چ  آن   ن، ی. بنابرادارددر راه آن قدم برمی     و  است  طان ینشان دهد، ش

 فس خودمان است. نَ
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دخالت   كه نه واجب و نه سنت،   گریما در امور د  است. )ص( به ما سفارش شده  اكرم    امبریپ  كالم 

چه  ستیو معلوم ن  دیده رییرا تغ یزیچ دیتوان یشما نم آن اتفاقات در گذشته است و  . میكنی نم

  ح یبه اشتباه توض  عدر واق   میدان  یكه ما بد م  یی زهایاوقات، چ  شتریافتاده و چه كرده اند. ب  ی اتفاق

 را خوب نشان داده اند. كارانرا بد و بد نیکوكارانلما و ظالمان ، عُ اند. و تفسیر شده 

و آله و    هیاهلل عل   یاكرم صل   امبری. ما از آنچه پمیكن  لی آنها را تحلكه    ستیما ن  فهیوظ  این  ن یبنابرا

، اگر  اصحاب و یاران ایشان حضور داشته باشند  هر جا كهو    میكن  یم   یرویپ  دنیفرما  ی سلم م

برای آنها طلب بركت    میو اگر دور بود   كنیمو زیارتشان می  میگذار   یبه آنها احترام م  میباش  کینزد

كنیم، بحمداهلل برای ما هم بركت زمان كه آنها را یاد می   هر  ، چرا كهمی خواهی مو عُلُو درجات را  

»وَ  دهد.   یما اسالم ناب و پاک را به همگان نشان م  قتی طر  می تگف  روزی . همانطور كه دخواهد بود

 مى فرستیم.  سالمبه همه صحابه احترام مى گذاریم و بر آنان درود و ، عَلَى الْأَصْحَابِ الرَّسُولِ«

  ی و ب  یک ی، تارو فتنه  مردم ندارد. شر  یبرا  یر یخ  چ یه و    ستیوارد شدن به نزاع خوب ن  ن، یبنابرا

به شَر و فتنه های ایجاد شده باید سطحی   شود. و موجب تضعیف ایمان می   آورد  یممراه  ه  به  یبركت

  د ی توان  یم تنها  . شما  دینکن  لیتحل  اند، چه فرموده   )ص(اكرم    امبریپ  نکهی ا  دن یبا پرسنگاه كرد و  

  ان یخوارج و باطن  ن، ی بردن د   نیاز ب  یبرادر گذشته  .  دیكن  لیرا تحل  مراهانستمگران و گ تیوضع

تا در   دیبه آنها نگاه كن  ، بنابرایناز آنها وجود دارد  یانواع مختلف  به وجوذ آمدند و در این دوره هم

 . دیخطر نباش

وجود دارد، اصالً    اصحابدر مورد    یطانی ش  یفرض ها  ش یپو یا    صورت، اگر »سوء الظن«   ن یا   ر یغ  در

به قلب وارد    یماری كه ب  یهنگامو    ممکن است وارد قلب شما شود  ین بیماری. ا دیبه آن نگاه نکن

  ت حمت و بركرما را به    خداوند ما را حفظ كند و  ن شاء اهلل إكنند.    دا یتوانند نجات پ  یشود، مردم نم 

 یارانش عنایت فرماید. و آله و   هیاهلل عل یاكرم صل  امبریپ تی اهل ب
 

 و من اهلل توفیق 

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