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 « آوردی که حکومت با ظلم دوام نم  دیمراقب باش »
   

 

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

 

هستندمسلمانان   برخوردار  آداب  و  اخالق  برترین  آداب    از  چآنها  و  .  ست ین  گر ید  یزهای مانند 

در حال  . ه استاسالم قرار داد رِهی از دستورات و س  ، راو ارزش دادن به مردم یک ین ، متعال خداوندِ

 و اجتماعات   جوامع  زمان حاضر، از مردم    ینه عدالت. برخ  ، یاست، نه مردانگ  تیحاضر نه انسان

  ی منافع شخص   یو برا  اندپیدا کرده تسلط    گرانیبر د  ااند. آنهداده   لیتشکبرای خود    ، را  یمسلط

 .کنندمی خود تالش 

دهند یانجام م  آنها  آنچهو    به اسالم ندارند  یافراد ربط  نی ا  ، اندامده یهستند که به خود ن  یاد یز  افراد

به آن همه    دنیرس  یدارند و برا   یآنها هدفدهند.  یانجام م  کفار و ستمگراناست که    یمانند کار

کُاز اصول    ن یامجاز است.    شانیبرا   زیچ آنها هستند.    آنها  ه یاست که شب  ی و افراد  ارفّو قوانین 

  یت ثراک  . دهندی م  بی مردم را فر   ، خدمت به اسالمردن در  کتظاهر  بامسلمان هستند و    ند یگویم

را    ر یمس  نی خواهند ای همچنان م  و  اندهنوز چشمانشان را باز نکرده و    هستند   و نادان   آنها احمق

در .  نداه ظلم کرد  و خود  گرانیبه د،  ندارند  یروند به اسالم کاری راه را م  نیکه ا   یکسانکنند.    یط

 . ستیبه هدف ممکن ن دنی رس  یبرا زیهمه چ و  وجود ندارد یز یچ نیاسالم چن 
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ق  مطاب که    یان. کسدیتهمت نزن   و  دیظلم نکن  یدستور داده شده است که به کس  حضرت قرآن   در

فرامین   و  دستورات  این  نمی با  عمل  آنها  کنندالهی  نیستند.  مسلمان  خود  نَ  یبرا  یابزار،  فس 

انجام دادند که    یکار را به گونه ا   نیآنها ا.  ندیایبه خود ب  دیتا اسالم را نابود کند. مردم با،  اندشده 

که   یز یچ  نی اوجود ندارد.    یز یچ  نی چن.  «دیشو ی خارج م  دیناز    د، یرها کن  ار   نیاگر ا » :ندیگویم

وجود    دیکنیکه شما دنبال م  یصدها انجمن مانند انجمنندارد.    نیبه اسالم و د  یربط  دییگویشما م

و    انتیخ  بد،   دارد. جماعتِ پ   که  ، ملعون  یخداوند، جماعت  ناپسندِ  کار   و   )ص(اکرم    امبریلعنت 

 . د بودنها خواهآهمیشه همراِه  فرشتگان

تظاهر  دهند. آنها  یدرس م   گرانیمسلمان هستند و به د   ندی گوی. ممیاسالم را درک کن   دیپس با

، س هستندأاست که در ر  یبلکه به نفع کسان  ست، یبه نفع آنها ن  نیا.  کنندمردم می   در حقِبه نیکی  

داند در کدام  ی که خدا بهتر م  است  یکه در رأس قرار دارند، بلکه به نفع مردم  ی نه به نفع کسان

 است.  یک یم و تار جهن

را   ی زیهر چ دیشود گوش دهند. آنها با  یکه در حق آنها ظلم م یبه کسان د یرهبران ما با  ن، یبنابرا

از روی ناعدالتی      این رفتار.  پیدا کنند،  زنند راکه تهمت می   یانکسو    دهند  صیشنوند تشخ یکه م

از کجا   »  آنها گفت:د، باید به  زننگر تهمت می افراد به یکدیزمانی که  سبت به مردم است.  و ظلم ن

  ه ی را از کجا ته  ن یا  د؟یکنی را دنبال م  یزیو چه چ  دیهست   چه کسیشما    ؟دزنیحرف را می   ن یا

ا   ؟دیکرد به  واق«.  دیزن  یشخص تهمت م   نیو چرا  باید  این موضوع نگاه کنید و    عشما  بینانه به 

 . هستند ، چرا که این دسته از افراد بسیار زیادخائنان را تشخیص دهید

حکومت با   رایزکنند،  توجه    این دسته از افرادبه    دیبان  ، رهبران ما و دولت  می همانطور که گفت  پس

عدالتی  ظلم بی  باآوردنمی دوام    و  را    دی.  کردنعدالت  تحقیق  کنند.    ، با  چه    نیابرقرار  هر  که 

  ظلم   آنها  ی اشتباه است. هدف و آرزو  د، یو ظلم کن  دیر یخداوند بپذ  به عنوان دستورِرا    دیشنو یم

تهمت    و آن  ن ی، به اتداوم پیدا نخواهد کرددانند حکومت با ظلم  یم  و چون   است  و بی عدالتی

  ر ید  ناًیقی  خداوندِ متعال  . عدلِستیظلم کنند. خداوند با ستمگران ن  ایخواهند در دن ی زنند و میم

 ی و ستمگران مجازات خواهند شد. خداوند ما را از ظلم و تهمت به کس  رسدیزود به مردم م  ای

 همه ما را حفظ کند.  اوندحفظ کند. خد
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 من اهلل توفیق 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

31۴۴، ذی القعده  51 / 11۴۰، خرداد52  

15, Jun, 2022/15, Temmuz, 2022 
 

 

 


