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«  روشن شدن حقیقت »   

   
 

كااةُ  بارا ِ وا ُة ٱَّللَّ ْحما را يْكُْم وا مُ عالا  ٱلسََّلا

ِجيِم  اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

  

ِحيِم                ِن الرَّ ْحما ِ الرَّ بِْسِم َّللاَّ  
  

 

سوِلنا  الساَلمُ عالى را اُة وا الصاَلا ِلينا وا اْْلِخِرينا ، وا وَّ مٍَّد ساياُِد اْْلا ُمحا  

سولا للا   داد يا را ما  

سولا للا،   داد يا سادات ااصحابِ را  ما

داد يا ماشايُخنا  ، ما

 دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزداغستانی ، 

قاانی،  داد يا شيخ ناظم الحا  ما

تُنا صحبة ، والخير داد طاريقا ميع في ما الجا  

 

 نَا اتَِّبَاعَهُ«.»اللََّهُمََّ أَرِنَا الَْحقََّ حَقًَّا وَارْزُقْنَا اتَِّبَاعَهُ، وَ أَرِنَا الْبَاطِلَ باطالً وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَه، أَرْزُقْ

خدایا حق را برای ما بنمایان و ما را تابع حق قرار ده، باطل را در نظر ما باطل نشان ده و ما را از   »

جایگاه همه چیز را به صورت متفاوتی درک که مردم    میکنیم  یزندگ  ی«ما در روزگار  .ربفرماباطل دو

  نگونه یا میدان ی. آنچه ما مستیدرست ن نی: »اندی گو یو م کنند کرده اند، آنها حقیقت را کتمان می

کارهایی هستند که بر خالف انسانیت و طبیعت   آنها به دنبالکنند.  یم  یروی.« و از باطل پستین

 کنند. دانند، آنها کامال بر عکس عمل میاست و این موارد را جزو رفتارهای درست و صحیح می

بنابراین عاقبت ما با توجه به چنین اعمالی اصال خوب نیست و إن شاءاهلل که خداوند ما را در پناه  

و هر آن چیزی  حقیقت دارد عدالت، نیکی و صداقت استآن چیزی که در این دنیا  خود حفظ کند.

 غیر از این در دنیا نه تنها برای انسان ها، بلکه برای تمامی مخلوقات جهان باطل و بیهوده است.

اینطور رفتار  پس چرا مردم  "د،یپرسیشما مدروغ و بطالن چیزی جز ضرر برای ما نخواهد داشت.  

 و در جهت برآوردن خواسته  تابع نفس خود هستندزمان  نیاست که مردم ا لی دل نیبه ا "کنند؟می



 

 

 

 

 

 

 

را دنبال    نیا"زنند:  یم  ادیآنها همه جا فر،  دارندهای نفسانی خود از جمله قمار، زنا و ... قدم بر می

را در قبول راه دهند و مردم  حق را به عنوان باطل جلوه میاین افراد    ،"کن و آن کار را انجام بده 

این موضوع،    کنند،حق دچار دوگانگی می به  افراد و  چنین  حضور  دنیا    در  در حال حاضربا توجه 

این دسته   ،ای نداردهیچ فایده   خیر،در آن هست؟    یا  ده یفا  ایآو  شده استانحرافاتی بسیار عادی  

مفید نخواهند  د نیزحتی در کشورهای خود بلکه هیچوقت رشد نخواهند کرافراد نه تنها خودشان 

سطح درک و  د، چگونه ممکن است که  نزمانی که این افراد و انحرافات وجود داشته باشتا  د و  بو

خداوند متعال  بنابراین برای روشن شدن حق و حقیقت باید در درگاه  ؟  شعور افراد رشد پیدا کند 

 دعا کنیم. 

  ، راه راه   نی»اافرادی هستند که می گویند:  .  اسالمی هم، وضع به همین منوال است  یدر کشورها

راهی که«یتو کافر هست  ،ی. تو مشرکستینحق   راه حق و حقیقت و  و    ، آنها    ملسو هيلع هللا ىلص پیامبر اکرمخدا 

را دروغ نشان   قتی حق   ، آنهاکه مسلمان هستند  دکنن یبعد ادعا مو    قبول ندارندرا  دوست دارند  

 . کنندو مردم را در قبول راه حق دچار دوگانگی و تضاد می دهندیم

ما باید همیشه به درگاه حق تعالی جهت روشن شدن حقیقت دعا کنیم و از خداوند متعال بخواهیم  

 کیدرست مثل  .  اطل دور کندکه راه حق و حقیقت را برای ما نمایان کند و ما را از پیروی در راه ب

شود«، اکنون از همه نظر    ی: »گوشت اسب با گوشت سگ مخلوط مدیگو  یکه م  یضرب المثل ترک

انسان  وطبا هم مخل  زیهمه چ  خته یبه هم ر  زیو مذهب، فرهنگ و سنت همه چ  تیشده است. در 

 شاء اهلل.  ان نندیرا در دل مردم قرار دهد تا حق و باطل را بب مانیاست. خداوند نور ا
 

 

 ومن اهلل توفیق. الفاتحة. 

نیالربا یالحقانمحمدعادل  خ یسلطان موالنا شحضرت   

( فیدام اهلل عمره شرا)  
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