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 « ستمگران هستند  نیدروغگوها بزرگتر  »
   

 

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 
 

 «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِهِ  »
 

ستمكارتر از آن كس  و كیست  »  فرمایند:می  21خداوند متعال در حضرت قرآن، سوره انعام، آیه  

 . «كه بر خدا دروغ بسته یا آیات او را تكذیب نموده 

خداوند  ظلم، سخن گفتن به نام خدا و دروغ گفتن است.    نیبزرگ تر  :د نیفرما  یمتعال م  خداوند

  هوده یو ب  ده یفای ب  ، دهندی آنچه را كه به مردم نشان م  رایز آن مردم ستمگر را دوست ندارد. چرا؟  

آنچه مردم    اب  فرمایندیم  خداوندِ متعالآنچه    درحقیقتنهفته است.  ها    ی انواع بد  در آن  وباشد  می

ندارد.    ندیگویم بامطابقت  آنچه خداوندِ  دیمردم  م  از  كنند. كسان  دنیفرمایمتعال  كه    یاطاعت 

دهند یم  بیمتعال است و مردم را فر  یكار از جانب خدا  نی ا  ندیگو  یكنند و م ی اختراع م  یزیچ

 تواند ستمگرتر از آنها باشد. یكس نم چ یهكنند. یظلم م
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 مان، ینداشتن ا   لیبه دلاكثر مردم    د؟یآیاز كجا م  ن یندارد. ا   یت یاهم  ایمردم دن   یبرا   زهایچ یبعض

را    نیبه هر حال ما ا»  كه:    گویندو با خود می   كنندیدهند. آنها فكر مینم   تی مهم اهم  یزهایبه چ

نم  چ ی. همیی گویم ما كار  یكس  با  نم  . «كند   یتواند  دانند كه خداوند متعال هر لحظه، هر  یآنها 

و    به نوشتن  یازین  .كندرا ثبت می   ندیگویمكه  هر چه  و    كندی مردم را كنترل م  هیهر ثان  قه، یدق

د دانی خدا م  یِول   ست، ین  یازیاصالً نو    هستندسمت راست و چپ  فرشته    حقیقتدر،  ستیآن ن  ثبت

كار   نیمن ا :» ندیگوی آنها م یاثبات خواهد بود. وقت  یک نوع افراد ازاین دسته   یبرا نكته همینو 

شود. به نام ی كه انجام دادند در آنجا نوشته م  یهر كاركه د این را بدانن در حقیقت بای، «را نكردم

د و بر خالف خواست و رضایت خداوند  یانجام داد  ان كارهایی راعقلت  یو به اقتضا  دیگفتخدا دروغ  

  قه یهر دقداماتی را انجام و عمل كردید و وانمود كردید كه خداوندِ متعال این چنین گفته است، اق

ثان هر  ها  هیو  كارها  ییفرشته  انج را    ییهستند كه  كنند. هر چقدر  یم   ادداشتیرا    دیداد  امكه 

شما گذاشته خواهد    یرو  شیپ  موارد ثبت شده   نی ا  باشید  مطمئن  د، امای انكار كن  دیناتو یم  دیهبخوا

 شد. 

گفت« دروغ    را  آن  ، گفت و اورا    نی »ا  این كه:  و با گفتن  دیسخن بگو   گرانید   یپس هر كه به جا

و    ایدر دن  یظلم  نی چن .  واهد دیدخعذاب    ، و استغفار نكندتا توبه    رستگار نخواهد شد و  د، یبگو

بار    کی ماند. ممكن است    د یگفت و زنده خواه  د یكه دروغ خواه  دیآخرت مجازات دارد. فكر نكن

  شد.  دی مجازات خواه  دیكار ادامه ده نیو به ا  دیاگر توبه نكن تیااما در نه ، دیفرار كن

اء اهلل در راهی كه او دوست دارد قدم برداریم و بدان عمل  ش  إن  ما را حفظ كند. باشد كه  خداوند

باشد كه    ش در این مسیر زیبا یاری دهد. تپیروی از دستورا ما را در    اء اهللش  إن  باشد كه  نیم. ك

كند احمق  ی كه بد م  ی كس، چرا كه  از قوه تعقل و تفكر خود استفاده كنیم  و   می خود نباش  نَفس  عیمط

جز   ردیگ  یكه عقلش را به كار م  یكس.  نگرفته استبه كار  را    دعقل خوتقوه    و در حقیقت    است

از جانب خداوند    تی موفق  رایامر كمک كند، ز نیدهد. خداوند به همه ما در ا  یانجام نم  یكار  ریخ

 است. 

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

31۴۴، القعده ذی  2 / 11۴۰، خرداد21  
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