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 « علت دوری از اسالم   »
   

 

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

 

را به ما داده   این ماه های پر برکت، نعمت بزرگی که خداوند متعال آن  است را در  خدا را شکر 

می  پرداخته  امنیت  نزاع  و  دشمنی  به  یکدیگر  با  مردم  جهان،  خلقت  زمان  از  و  گذرانیم.  اند 

توانند صلح و ارامش را در بین همدیگر برقرار کنند. خداوند متعال روزی دهنده است و اوست  نمی 

 د آسوده باشید«. فرماید: »اگر مرا اطاعت کنی دهد و می که روزی هر بنده را در اختیار او قرار می 

گویند: »او شریک رزق و مال من است« و دقیقاً  در این دوره، اوضاع مردم به گونه ای است که می 

به همین دلیل، در دنیا جنگ و ظلم در حال وقوع است. تمامی این اتفاقات در حالیست که خداوند  

گذرد. تا آنجا  روزی میمتعال ضامن رزق و روزی مخلوقاتش است.  زندگی در دنیا تنها با رزق و  

که میتوانید از این نعمت استفاده کنید، قبل از آنکه مرگ شما فرا برسد، چرا که در آخرت دیگر  

کنند که دیگران در حال تجاوز و  شما به آن فکر نخواهید کرد. آنها تنها به این موضوع فکر می 

 را از بین ببرند.   خواهند با او بجنگند و اوتصاحب اموالشان هستند و در نتیجه می 
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کند. کسانی که خارج از اسالم هستند هیچ حقی، هیچ قانونی و هیچ اسالم حقوق همه را حفظ می

فکر کنید که در شود  چیز دیگری را به رسمیت نمی شناسند. اسالم دین رحمت است و باعث می 

قبال همه چیز پاسخگو خواهید بود و باید مطابق و براساس آن عمل کنید. کشورهای مسلمان  

همیشه اینگونه عمل کرده اند و کسانی که طریقت و شریعت را رها کردند، به مردم ظلم و آنها را  

 نابود کردند. 

و هر که این راه را ترک کند،  پس راه حق، راه پیامبر اکرم )ص(، راه رحمت  و عدالت الهی است  

فرمایند: »فَمَنْ شَذََّ شُذََّ فِی النََّارِ  گمراه خواهد شد. حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی )ص( می 

 أَبَدًا«، »کسی که گمراه می شود، در آتش گمراهی تا ابد باقی خواهد ماند«.خداوند ما را حفظ کند. 

تی اگر به آنها ظلم شد، در مقابل ظلم نکردند دولت های مسلمان واقعی هرگز ظلم نکرده اند. ح 

امپراتوری   بود،  چنین  که  مسلمان  دولت  دادند.آخرین  نشان  خود  از  احسان  و  نیکی  تنها  بلکه 

عثمانی بود. با وجود این همه گرفتاری و خیانت به کسی ظلم نکرد و همین امر باعث شد که در  

 مردم خوب نیست و دوام نخواهد آورد.   پیشگاه الهی پذیرفته شود. بنابراین ظلم و ستم به

 باشد که إن شاءاهلل خداوند ما را در پناه خود حفظ کند. 

باشد که إن شاءاهلل به زودی خداوند متعال، حضرت صاحب الزمان)عج( را برای پایان دادن به این  

 ظلم و ستم بفرستد. 

 

 و من اهلل توفیق 
 

 

(ف یدام اهلل عمره شر نی )االربا یالحقانمحمدعادل  خ ی موالنا شسلطان حضرت   

31۴۴، رجب 27 / 1۴00اسفند،  10  

2, March, 2022/2, Mart, 2022 
 

 

 


