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 «  مردم صفوف»
   

 

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 
 

 « وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ»

و برخى از آنان را از ]نظر[ درجات  »فرمایند:  قرآن کریم می  32در سوره الزخرف، آیه    متعالخداوند  

باالتر    آنهااز    یکه درجات برخ  دیرا آفر   یافراد  متعال. خداوند  «م ای  باالتر از بعضى ]دیگر[ قرار داده 

  ی رویپ  افراد خاصیباشند تا از    یکیاست که مردم در ن  نی است. اراده خداوند بر ا  گرید  یاز برخ

 دو قسمت دارد: قسمت خوب و قسمت بد.  یزیاست. هر چ نطوریشر هم هم  یکنند. برا

اکرم   امبریپ  امبران، ی همه پ  انیدر م  امبریپ  نیو برتر  دهستن  امبرانیمردم، پ  نیبرتر   ، یک ین  خیر و در

د که از جانب خداوند  هستن  یسپس رسوالن  و هستند  رتبه    نیباالتر  یدارا   ملسو هيلع هللا ىلص  یشاناست. ا  ص()

 124000از آن    دو بع  هستندنفر    313آنها در حدود  آنها نازل شده است،    رب  یمتعال کتب آسمان

درجات آنها .  دام برخوردار هستنو مق  سطح   ن یباالتر   ازمردم    نیدر بکه    هستند  اءیانبو    امبرانیپ

 مقام است.   نیباالتر  امبرانیتوانند به آن درجه برسند. مرتبه پ  یصحابه نم  ای  ایاست که اول  یبه حد
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و   رتبه ها  یدارا  کدام  که آنها هم هر  هستندو آله    هیاهلل عل  یاکرم صل  امبریپ  و یاران  صحابه  سپس

است.    متفاوتآنها نیز ]درجات[  در میان، که  د نوجود دار  نیراشد   یخلفامختلف هستند.  درجات  

که  هستند نییدرآنها بَ ;در شرکت کردندکه در جنگ بَ یو کسان هستند تیالبته بعد از آن اهل ب

 ند. ه بیعت گرفتد کن کسانی هستنآستند و در نهایت بعد از  جه باالیی هدارای مقام و در 

  ء ا یاولصحابه،  بعد از    ، به طوری کهقرار داده است  لی قب  نی از ا  ی مردم درجات  انیخداوند متعال در م

مردم را   و  کرد  یمردم معرف  آنها به  لهیرا به وس  نی و د  ما هستند. خداوند متعال آنها را پرورشلَو عُ

د پآنها  .  کرد  نی عاشق  باال  شگاه یدر  منزلت  و  مقام  احترا  ییخداوند  آنها  به  احترام  به    مدارند. 

پ و  متعال  و    یاست. کسانبزرگوارمان    امبریخداوند  اهل سنت  عنوان  به  دارند  قبول  را  آنها  که 

 شوند.  یم  رفتهیجماعت پذ

آنها خارج از اهل سنت و جماعت د،  ستنیکه آنها را قبول ندارند اهل سنت و جماعت ن  یکسان

گروه   و   هستند گفتو    هستند  منشعب  یهااز  در جزء  این  م یهمان طور که  دوم    قسمت   یا  افراد 

. هر ه استقرار داد  اَشرار به عنوان    و    سطح   نی ترن ییخداوند آنها را در پا.  یطانی: قسمت شهستند

فرعون،  روانیپ ، هلالج لج هللآنها دشمنان اخواهند بود.  ترن یی پانیز آنها  روانی تر باشند، پ نییچه آنها پا

خائن و منافق هستند. آنها    ، و سپس دشمنان اسالم  مائو و امثال آنها هستند  ن، یاستال  ن، ینمرود، لن

 کنند.  یرقابت م گریکدی خود با  یدر رده ها

کند. اگر    مهیآنها ب  یما را در برابر دام ها إنشاءاهلل  باشد که  و    ما را از شر آنها حفظ کند  خداوند

حفظ کند.  در پناه خود  شوند، هالک خواهند شد. خداوند ما را    شانیها و دام ها  یمردم گرفتار بد

  نخواهد بود   یع یشف  شانیشوند و برا ی هالک م  آخرتدر  آنها  رود.    ینم  نی از ب  ایدن  نیدر ا   زیچ  چ یه

ا   متعال به چهره آنها نگاه نخواهد کرد. خداوند    آنجا  رکس د  چ یهو   گونه افراد نگاه   نیبه چهره 

نم ی نم رحم  آنها  به  و  زیکند  نم   رایکند،  رحمت  طلب  شَ  ی زیچ و    کنندی آنها  نم جز  خواهند.  ی ر 

  . نشاءاهللإ کند ظحفها  یبد  شَر ومردم را از   و ماه مبارک رمضان حفظ کند تخداوند ما را با برک

 

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

3144، رمضان 14 / 1140، فروردین72  
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