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 «  دیباش انیبا راستگو  »
   

 

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 
 

 « نَی آمَن وا اتََّق وا اللََّهَ وَک ون وا مَعَ الصََّادِق نَیالََّذ  هَای َّأَ  ایَ »

اید از    ن آورده اى کسانى که ایما  فرمایند: »می  119ضرت قرآن، سوره توبه آیه  ح خداوند متعال در  

 با همدیگر   که صالحان  ، است  از خداوندِ متعال  یدستوراین   «. باشید  صادقانخدا پروا کنید و با  

 بمانند.  گریکدیو با  مالقات

است.   ز یچ  نی ، چون دوست بد خطرناک تریدکن  یبد دور   یآدم ها  ازلی اهلل  ای سالکین طریق اِ

نه تنها با افراد نادرست  دوستی    همه گیر شده است.   هااین گونه دوستی   یر دوره کنوندمتاسفانه  

آنها  . رسانندسیب می آو به شما    ستابلکه از همه نظر نیز بد  ،  دارندشما نخوبی به    خیر ویچ  که ه

این افراد  کنند که  یفکر م   و صادق  از افراد پاک  ی. برخکنندا به منافع شخصی خود فکر می تنه

شما    هیعلو  واگذار    زهایچ  نی تر  ه آنها شما را به ساد  هدر صورتی ک  د، هستن  خوب  مخلص و  اریبس

 .کنندی عمل م
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. اگر  دیباش  انیو با راستگو  دیصالحان را انتخاب کننیکوکاران و    فرمایند:بنابراین خداوندِ متعال می 

 کند یم  یاریو آخرت    ایاست. او شما را در دن  یکاف   د، یآدم خوب همراه باش  کیهزار نفر با    یبه جا

کنند یرها م ایدن نی ا  یزهایچ نیشما را در ساده تر گرانیا دامَّ و در آخرت نیز با شما خواهد بود، 

 ماند. د یراه خواه انهیدر م ماو ش

آگاه  یاریبس بدون  و کودکان  م  یاز جوانان  و آمد  آنها عاقبت بدی خواهند  کنند.  یبا هم رفت 

  ا یبه حرف خانواده، پدر، مادر و    نییپا نیآنها از سن  د. ناه خود حفظ کننها را در پ آخداوند  داشت،  

  کنند ی که شکست بخورند، دنبال و همراهی می تا زمان  ستان ناباب راو این دو  دهندی گوش نم   یکس

 .برسانند بی آس گرانیمانند آنها باشند و به د که دیگران همخواهند  یمو 

. ما در  میتوجه کن  نهاآبه    دیبا   و  باست ی ز  خداوندِ متعال است که بسیار  دستوراتِ  ، این موارد  همه

  ن ی کنند ای فکر م  این افراد. همه جا شورش و انکار است.  میکنی م  یزندگ  یخطرناک  ار یدوران بس

آزمون    نی. هر کس در اهستند  نیز  نآدرصدد گسترش دادن  مهارت است و    کی  کردن  گونه زندگی

نَفس خود پیروی  ا کسامَّ،  موفق شود برنده خواهد شد از    ان یز  ، دنباش  یافراد  نی و با چنانی که 

 د کرد.  نخواه

داوند ما را درپناه خود حفظ کند و این توفیق را به ما بدهد که همیشه و در  شاءاهلل خ  باشد که إن

   یم. او باشدوستداران  و  نیمعتمد  کوکاران، ی ن ان، یبا راستگوهمه حال 

 

 من اهلل توفیق 

 

 

 

 

 
 

(ف یعمره شر دام اهلل نی )االربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

31۴۴، ذی القعده  91 / 11۴۰، خرداد92  

19, Jun, 2022/19, Temmuz, 2022 
 

 

 


