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 « در کنار همدیگر محکم و پایدار باشیدساختمان  کیمانند  »
   

 

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 
 

 « وَلَا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ »

اند   و به کسانى که ستم کرده فرمایند: »  می  113خداوندِ متعال در حضرت قرآن، سوره هود، آیه  

هستند؟ آنها   یچه کسان  و ستمکاران  . ظالمان  «رسدمتمایل مشوید که آتش ]دوزخ[ به شما مى  

م  یمردم مخالفت  خدا  با  که  نکنکنند.  ی هستند  لطف   دیفکر  خودتان  به  آنها  کنار  در  بودن    ی با 

 نخواهند برد.  یسود چ یه و  شودی نم دشانیعا  یز یکه با آنها هستند جز ضرر چ ی. کساندیکنیم

از کافر و ستمکار  چیزی داشتن    . انتظارو همدیگر را یاری کنند  تیاز مسلمان حما  دیپس مسلمان با

می   است.   هوده یب مصطفی)ص(  محمد  مرتبت  ختمی  کَالْبُنْ  فرمایند:حضرت  لِلْمُؤْمِنِ    انِ یَ»الْمُؤْمِنُ 

خیر ی رویدر آن ن و محکم هستند یبنا کیمانند   باشند،  د با هم متح مؤمنان  یوقت »الْمَرْصُوصِ«، 

مخالفان خدا باشند ، بلکه با  یکدیگر نباشند. اگر مؤمنان با  «برندیاز آن بهره مکنند و  را پیدا می 

 دهند و هیچ  کاری انجام نمی، در حقیقت جز فریب خود ، خواهند برداز آن سود  ، کهو گمان کنند
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  ت یمز. تنها  است  یمنافع شخص جزو  موضوع   نیاز ابتدا مشخص است. ا  رایزسودی نخواهند برد،  

خواهند. آنها از شما استفاده و سپس شما را  ی خود م   یرا برا   زیچ   همهکه  چنین افرادی این است  

 کنند.ی اصالً به شما توجه نم ای وترک  

. ممکن است  به دست بیاورند  ریمسلمانان خ  ریتوانند از سایمؤمنان و مسلمانان فقط م  نیبنابرا

. آنها  اقداماتی انجام دهندشما    هیعلو در نهایت بر    با شما باشند و سپس شما را ترک    یکفار مدت

استفاده کنند بر علیه خودتان  از حرف های شما  توانایی را دارند که    د یبا   انمومن  بنابراین   . این 

در کنار    دیآنها هرگز نبا  باشند.   بندی پا  )ص(اکرم    امبریو پ متعال  و دستور خداوندِ  تی همواره به وص

حت باشند.  با  یظالمان  بودند،  کار  دیاگر  م  یاز  انجام  پ  دهندیکه  باشند.    )ص( اکرم    امبریآگاه 

 . «برسانند بیبه شما آس توانندمی هر لحظه  :» این دسته از افرادندیفرمایم

باش  کیمانند   از    دیساختمان محکم  همه سطوح  در  وقتدی کن  تیحما   گریکدیو    گر یکدیاز    ی. 

شما را بر ستمکاران    و در نتیجه  برکت و قدرت خواهد داد  ، خداوند به شما کمک  د، یکن   تیحما

خدا   فانکه با خائنان و مخال ییو آنها  روزندیپ  شهیکه با خدا هستند هم  ی. کسانخواهد کرد روز یپ

 حالت یأس و زیان خواهند بود. در  شهیهستند هم

هم دعا   یو برا   تی حما  گریاز همد  دیکند. ما بای جمع م  دیگرخداوند بندگان مؤمن خود را با هم

 ها و سالح   هارو ین  نی بزرگترتر است و جزوِ  از هر سالح دیگری از جمله تانک و بمب قوی . دعا  میکن

وعده   نیااست.    ریبه اذن خداوند امکان پذ   زی با سالح دعا همه چ.  شودمحسوب میمؤمنان    یبرا

خداوند   ن را به ما عطا کرده است و ظالمان آن را ندارند. آی است که خداوند  لطف  نیست. اوند اخدا

إِلَّا فِی  می  50متعال در حضرت قرآن، سوره غافر، آیه   الْکَافِرِینَ  فرمایند: » قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ 

« پس مى ضَلَالٍ«،  را   گویند  نیست  ، بخوانید  او  بیراهه  در  جز  کافران  دعاى  قدر  «.  ولى  هر  کفار 

خداوند  متعال ما را در پناه خود حفظ  ندارد.    یا  ده یفا   هیچ   شانیدعا،  خواهند نماز بخوانندیم

 باشد که إن شاءهلل همیشه با ما حضور داشته باشد و ایمانی قوی به ما عطا کند.  نماید. 
 

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

3144، ذی القعده  41 / 1140، خرداد42  
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