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 « دیبه ظلم و ستم انجام یاسالم فهی خل ینف »
   

 

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

 

به خواست  سفر کردند و به سالمت برگشتند. لطف خداست.  بیت المقدس  الحمدهلل برادران ما به  

است، زمان ظالمان.   و ظلم و ستم  یعدالت   یزمان ب   م، یکنی م  یکه در آن زندگ  یزمان کنون   ، خدا

 . میشکرگزار باش  میانجام ده می توانی که م ییتمام کارها یبرا  دیما با ن، یبنابرا

از سرنگون  اسالم  یعثمان  یامپراتور  یصد سال  ب  . گذردی م   یو خالفت  وجود    یعدالتیصد سال 

  ت ی ب  ، یعدالت  یدر اثر ب  شی. پنجاه و پنج سال پروال ادامه دارد  نیهنوز هم به همه است و  داشت

 ی اسالم  فهیخل  کسانی که    رایز  کسانند، یهمه    نهایمنتقل شد. ا  گریدست به دست د  کی المقدس از  

دلهستند  ظالم  دنفت ریذپنرا   بدون  خداوند  پس  نم  یزیچ  لی .  مردم  خاطر  ی به  به  مردم  دهد. 

و    دنستیای و در مقابل آن م   دنرا قبول ندار  ی اسالم  فهیخل، چرا که آنها  برند  یاعمالشان رنج م

  ی عبادت   یبرا  م، یانجام ده  می توانی که م   ییکارها  یبرا   دیبا  ن، ی ! بنابرانجاستی در ا  آنهامجازات  دقیقاً  

  م یدهیکه در همه جا انجام م  ییکارها  یبرا  م، یدهیکه انجام م  یارت یز  یبرا  م، یدهیم  م که انجا

 . می شکرگزار باش
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  امت یق  یفرا رسد و نشانه ها  امتیروز ق  دیدر دست خداوند متعال است. با  ست، یزمان در دست ما ن

صد سال برحسب برآورد خداوند  د، یاگر نگاه کنبوده است.  نطوریصد سال است که ا و  ظاهر شود 

بر جهان حکومت خواهد    یاسالم  فهیشاءاهلل خل  نإو    دیزمان آن فرا خواهد رس .  ستین  یادیزمان ز

بناب نگران  یازین  ن، یراکرد.  بعض .  ستین  یبه  انجام دهیمخدارا شکر که میتوانیم  را  از کارها  و    ی 

رساند و نه حق  یم  ب ی آس  یکند، نه به کسیظلم م  یکس  است. نه به  ی اسالم   فهیما با خل  ماندل

 . ردیگی را م یکس

بدتر   ایدن  یدر همه جا  ظلم و ستم و کفر  ، انتیخ   تیوضع  م، یشو ی م  ترکی هر چه به آخرالزمان نزد

  ستادن یظلم ا   نیبزرگترو    نشود  ادیز  آن  دررو کف  یعدالت  یکه ب  ستین  ای دن  نیا  یجا  چ ی. هشودیم

در    یستادگیو ا  ی، اما نافرمان کرده است  به ما عطا  زیدر مقابل خداست. هر چند خداوند همه چ

  و   ابدیی م  انیپا  ظلم    ، دیایالسالم ب   هیعل  یمهدزمانی که  شاءاهلل    نإ  ظلم است.   نیبرابر او بزرگتر 

 .است ده یهمه ظلم و کفر به خود ند نیکنون اتا  شیدا یاز زمان پ ایدن  ، میها نگاه کناگر به نشانه

و    کردند. آنها از اشتباه کردنی دادند، احساس شرم می انجام م  رِ بدیمردم کا   یدر گذشته، وقت

کنند، نه تنها که احساس شرمندگی نمی   . اما در حال حاضر، دردنکیاحساس شرم م  ارتکاب گناه 

گویند: » کنند و می ، مجازات میشوندبلکه دیگران را نیز به خاطر اینکه مرتکب این گناهان نمی

  ن ی ا   «. کرد  د یهم گناه خواه  شما شد.    د یمنحرف خواه  کی هم  شما  ،  شد  شما هم مثل ما خواهید 

بینمونه  و  ظلم  از  بارزی  ن  ی عدالتی  مردم  بلکه  ها،  دولت  تنها  نه  شدند  زیاست.  چون    ظالم  و 

 فرستاد. شانیرا برا   یظالم یشوا یستمگرند، خداوند پ 

  م، یاگر رهبر ظالم ندارقائل شوند.    ز یتما  نهایا   نیب   دیحفظ کند. مردم بادر پناه خود  ما را    خداوند

شکر، . اما خدا را  میداشت   یرهبر ظالم م  کی  دیو با  میانصاف  یچون همه ما ب.  میخدا را شکر کن  دیبا

خداوند ما را از شر    ند، یآی خوب به سراغ ما م  انیشوایپ  ، و به خاطر صالحان  خدا به ما لطف دارد 

 شاءاهلل که ما را حفظ کند.   نإاما    م، ی. ما سزاوار ستمگران هستندیایستمگران حفظ کند. باشد که ن

 

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

31۴۴، ذی القعده  8 / 11۴۰، خرداد81  
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