
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 « جدا کردن واقعیت از خیال »

   
 

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

ِجيِم   اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

   

ِحيِم                   ْحماِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم َّللاَّ  
   

 

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

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 ريقا داد طا ميع  في  ما الجا  

 

را    قتی کنند و حقی م   ی زندگ   یی ایرو  ی یایاز مردم در دن  ی برخ   و حتی   دهندی م  یاد یز  تی اهم  اهایمردم به رو

خود    التیدر تخ  میاز مردم همانطور که گفت  یاریبس  وند متعال است،و جمال خدا  دوجو  ،حقیقت   .نندیب  ی نم

را طبق نظر خود انجام   هاکارکنند  ی م   ی و سع  پذیرندو واقعیت را آن طور که هست نمی   کنندی م  ی زندگ

  ان ینایفقط نابو    روشن است  دیمانند خورش  قتیکه حق  یکنند، در حالی را باور م  ی دیگریزهایآنها چ  ،دهند

 خود را سرزنش کنند.   دیبا نند یب ی را نم قت ی که حق ی . کساننندیتوانند آن را بب ی نم

 طان یشاست،    این عالم محل امتحانچون    م،یاست. اما همانطور که گفت  دهیرا آفر  زیهمه چ  متعال  خداوند

هر که با  : »ه استبه او فرمود  متعالخداوند   رایزتا همه را به جهنم ببرد،    ستدی ای در مقابل خداوند متعال م 

به    ی که وقت  ی هستند در صورتی خوب  یزهایچ  رو  نند که دنبالکی . مردم فکر م "رودی تو باشد به جهنم م

  ن ی: »ادیگوی که م   ی کس  ن،یبنابراروند.  ی جهنم م   ی، با سرعت تمام به سوهستند  طانیو ش  خود  دنبال نفس

کند که خیر و شر را  و ادعای این را می   دهدمی انجام    را  را که دوست دارد  یخوب است و آن بد« و هر کار

او راه خود را گم کرده است و  .  قطعاً در اشتباه است  ، کندشناسد در صورتی که از خداوند متابعت نمی می 

 رود. ی به جهنم م  میمستق
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

مسلمانانی به عالوه،    شود،مسلمانان را هم شامل می باشد بلکه ران نمی ط به کافع فقط مربوووضدرک این م

تفسیر و مفهوم اشتباهی را از خواندن    در مسیر درست قدم برندارند و یا اینکه  اگر ند  خوانو نماز می   که قرآن

ر درست دور  ید که مردم از مسشون را بین مردم رواج دهند، بیشتر موجب این می آقرآن درک کنند و  

به طوریکه در هر حرف قرآن ده ثواب وجود    یادی استارای ثواب و فضیلت بسیار زدن قرآن  خواند  شوند.

میدن فه  ی. من برااینطور نوشته شده است: »در قرآن  دییگوی م   ی اما وقت  ،کنیددارد  و شما آن را کسب می 

  و  وجود دارد  رهیو غ  ی س یانگل   ،یترک  ریتفاس  اکنونخوانم.  ی کنم و م ی م  آن را باز  ،لِم ندارمآن نیازی به عا

  ، شویدرا مرتکب می شکار  اشتباهی آشما    «،ندارم  عالِمو    خیبه ش  یازین  و  توانم بر اساس آن عمل کنمی م

  د یبا  درک کنند و    را  موجود در حضرت قرآن  ند معنی عمیقوانتهم نمی دانند  ی م   یکه عرب  ی کسان  ی حت

برای  وضوع بسیار اهمیت داد و  در نتیجه باید به این م  باشد که آن را آموزش دهد و راه را نشان دهد.  ی کس

، چرا  به جست و جوی علمای واقعی و عالمان صالح پرداخت  باید  ،حضرت قرآن  ازپیدا کردن درک عمیق  

  تدریس و  مختلف  های  این مفاهیم اشتباه را در مکان   که   امروزه علمای دروغین بسیاری وجود دارندکه  

 .دهندمی رواج 

 

 الیو خ  ت یواقع  نیب  دیو با  میمراقب باش  دیما با  ن،یبنابرا  ، قیقت محافظت خواهد کردح متعال از  خداوند  

  ی رو  ش ی پ  موضوع کامال واضح و مشخص هستند و همیشه حقیقت دو  ل  حقیقت و باط.  میقائل شو  زیتما

همیشه همراه و در کنار هم  و سنت    ثی حد،  که قرآن»  :دنیفرمایم  شریف  ثیدر حد  ملسو هيلع هللا ىلصاکرم    امبریماست. پ

 .  «است ی طانیو عمل ش انتیاگر از هم جدا شوند، در آنجا خ هستند  و 

و    کندمی جدا ن  از آنهارا    ماخداوند متعال  إن شاهلل که  و    دیباش  )قرآن، حدیث و سنت(ها  مراقب آنبنابراین  

خداوند    و  بر ما نازل شود  شانیا  لیبرکات و فضا  میدواریام  دار نگاه دارد.یابت و پارا در مسیر ما ث  شانوجود

 شاءاهلل نإ، حفظ کنددر پناه خود   همه ما را 

 ومن اهلل توفیق. الفاتحة. 

نیالربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

( فیدام اهلل عمره شر ا)  
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