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 « ثابت قدم بودن در راه حقیقت » 
   

 

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 

 « يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الَْحیَاِة الدُّنْیَا وَفِي الْآخِرَِة وَيُضِلُّ اللَّهُ »
 

خدا اهل ايمان را با عقیده ثابت    فرمايند: »مي  27متعال در حضرت قرآن، سوره ابراهیم، آيه  خداوند  

هر کس را بخواهد در راه درست    :دينفرماي متعال م  خداوند  «.  دارددر حیات دنیا و آخرت پايدار مي 

راه را  ن يماندن، هرگز ا حقیقت  در راِه ي عني  استواری دارد. و حق و حقیقت با ايماني استوار نگاه مي 

 . ننکرد  يو عهدشکن  رکتَ

استمرار و استقامت در انجام اعمال  :  دنيفرمايم   حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي )ص(رو    ني ا  از

را داشته باشید، هر چند که اعمال شما کم باشد. اعمال خود را به حدی انجام ندهید که موجب  

، ايدشود، در اين صورت شما عهد خود را شکسته و راه را ترک کرده   آنخستگي و در نهايت ترک 

 رعايت اين نکته مهم است. 
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 يات چه اتفاق يدانند در طول زندگينمإن شاءاهلل که خداوند ما را در پناه خود حفظ کند. اين مردم  

برا  است  ها  هاوقت   يلیخ  . فتدیب  شانيممکن  در مس  ان خودش  انسان  م  یر یرا  فکر    دندهي قرار  و 

از آنکه، ممکن است گاهي، که تمام    کنديم فس، نَ  عمرشان به همین منوال خواهد گذشت دريغ 

  ، اين امر برای آنها اصالً.  بیاندازند  ي ديگربه راه  يو از راه   دهند  بياو را فر  یویامور دن  اي  طانیش

ما را در اين راه ثابت  تا خداوند متعال    میتالش کن  شهیهم  ديپس با  مورد مشخص و خوبي نیست. 

 . بمانیمقدم نگاه دارد و ايماني راسخ به ما عطا کند تا سخت کار کنیم و محکم 

دهد، شخصي میدان جنگ  حتي اگردر زماني که جنگي رخ مي .  رعايت اين نکته از هر نظر مهم است

تواند کل    ينفر م  کي   رايز را رها و از آنجا فرار کند، مرتکب گناه و اشتباه بسیار بزرگي شده است،  

دهد.   به سمت شکست سوق  را  ميارتش  انجام  را  عمل  اين  ادهد،  وقتي شخصي  که  س ممکن  ت 

ديگران هم به او نگاه کنند و همین عمل زشت را انجام دهند و در نتیجه باعث شکست و نابودی آن  

است.    ینا کردن و شراب خوار زِ،  شتنبدتر از کُبسیار  فرار از جنگ    بنابراين  ارتش و يا سپاه شوند. 

 شده   ایناپسنديده زشت و  عمل بسیار    ، مرتکبزديگر   يو از جنگ م  ستديا   يکه محکم نم  يکس

 است. 

به همان  و  و فرار از جنگ، فرار از جهاد کوچکتر است میخود در جهاد اکبر هست يما در طول زندگ

نگاه   شمابه    گرانيد  ديشکست خورد   يو وقتدهد  ي شما را شکست م  طانیش   راياندازه بد است، ز

ا نديگوي کنند و ميم انجام خواهم داد«. آن وقت شما وس   ني: »او    ی برا  یاله یکار را کرد، من هم 

و ثابت    یاستوار  ای سالکین طريق الي اهلل بدانید و آگاه باشید که، ن، ي. بنابراديشويمردم م  ینابود

در انجام اعمال خود افراط نکنید که موجب شود  مهم است.    قدم بودن در راه حق و حقیقت، بسیار 

مراقب    ، بلکه طوری عمل کنید که در مسیر درست و حقیقت ثابت قدم بمانید وراه را ترک کنید

 .در راه اشتباه قدم برنداريد، چرا که موجب نابودی خود و ديگران خواهید شدکه  دیباش

در    ما زندگدوره  اکنون  کردن  .  میکني م  يآخرالزمان  برآورده  به حدی مشغول  دنیا  اين  در  مردم 

خواسته های نفساني خود و پیروی از راه شیطان شده اند که کوچکترين خیر، نیکي و عبادتي را  

شوند که از راه حقیقت خارج  متوجه مي کنند،  يبه اطراف نگاه م  يوقت در نهايت  و  اند  فراموش کرده 

 .به ما کمک کند وما را حفظ  متعال خداوند اند. برداشته  اند و در مسیر اشتباهي قدم شده 
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که    ياست. پاداش  شتری. هر چه سخت تر باشد، پاداش آن بمیکن  يم  يزندگ   يدر دوران سخت  ما

 بزرگ است.  اریدهد بسي خداوند به صابران م

 دارد. هدايت و ثابت قدم نگاه اين راه در  را باشد که إن شاءاهلل خداوند متعال ما

ورزند  وند متعال ما را در دسته کساني قرار دهد که در اين راه استقامت مي خداباشد که إن شاءاهلل  

 کنند. و به عهد خود وفا مي
. 

 ومن اهلل التوفیق 
 

 

(ف يدام اهلل عمره شر ني )االربا يالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت    

3۱۴۴، جمادی االول 5۱/ ۱۴۰۰آذر ،  92  

20,December, 2021/20, Aralık , 2021 
 

 

 


