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 «  پذیرش حقیقت بزرگترین وظیفه ماست»
   

 

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

. 
 پس لطف خداوند است. مسلمانان باید این نعمت را رحمتی از جانب خداوند نسبت به ما بدانند. 

فرمایند: » هر فرد را در جایی آفرید و راه را به او نشان داده  شریفه می خداوند متعال در آیه ای  

شود کسی که بگوید این به روی او باز می است«. هر کس در راه حق و حقیقت  باشد، راه بهشت  

راه غلط است و حق باطل است، راه جهنم و آتش به روی او گشوده می شود. این راه باز می شود، 

ن بسته می شود. پس مسلمانان باید این را نعمتی بزرگ از جانب خداوند متعال  بر آراه بهشت  

بدانند و همچنین باید هوشیار باشند که چه نعمت بزرگی را خداوند به مسلمانان و کودکان و همه 

 .عطا کرده است

و مَنیت نه برخی از مردم، که، اکثریت مردم به سختی در راه حقیقت، قدم می گذارند. آنها از نَفس  

کنند. وقتی حقیقت را انکار می کنید، حقیقت به  خود و از دیگران اطاعت و حقیقت را انکار می 

خاطر انکار شما تمام نخواهد شد و به اشتباه نیز، تبدیل نخواهد شد بلکه حقیقت حقیقت است. 

ورشید  شود. خ آنچه خطاست، انکار حقیقت است. اگر بگویید خورشید نیست، خورشید ناپدید نمی 

 آنجاست و در نتیجه حقیقت نیز وجود دارد. ما باید به حقیقت ایمان داشته باشیم. خداوند حق 
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ندارند ضرر   قبول  را  برای کسانی که حقیقت  و  است  باطل  بقیه  است.  امر خداوند  و حق  است 

و فضل   میباشد اما برای کسانی که حق را می پذیرند، بزرگ ترین نعمت و منفعت است. این نعمت

از هرچیزی اعم از: پول، مال، خوردن، آشامیدن، تندرستی و ...، بیشتر حق است،  قبول حق و راه  

رفتن در راه حق بزرگترین نعمت و فضل از جانب خداوند متعال برای بندگان است. اگر بقیه تحت  

، تا زمانی که  کنترل تو باشند، اگر تمام دنیا با ارتش و پلیس و پول و کوه و صخره مال تو باشد

با شما همراه  رفتید  دنیا  از  زیرا وقتی  داشت،  نخواهد  باشد، هیچ سودی  نداشته  حقیقت وجود 

 نخواهند شد. 

کسانی که حقیقت را نمی پذیرند، خود را می سوزانند تا با ترک این دنیا خود را نجات دهند و  

تواناست و شما را از هیچ خلق  اند. خداوند متعال بر هر چیزی  گویند با خاکستر شدن تمام شده می

تواند دوباره شما را از خاکسترتان بیافریند و اینگونه است که شما در جهنم به  کرده است و می

خواهید   آتش  در  همیشه  برای  اید،  را سوزانده  خود  که  آنجایی  از  رسید.  خواهید  خود  حساب 

 سوخت. 

وظیفه برای ما و تمامی بشریت    بنابراین پذیرش حقیقت بزرگترین وظیفه ماست. این مفیدترین

سوزند. باشد  است. وقتی مردم حقیقت را بپذیرند، نجات می یابند ولی اگر قبول نکنند، خالصه می

که خداوند ما را در پناه خود حفظ کند و به افتخار این ماههای زیبا، ما را از حق جدا نسازد، زیرا  

ا کسانی هستند که ظاهراً مسلمان هستند و باطلی وجود دارد که مانند حق ظاهر می شود و اینه

 کنند. خداوند ما را حفظ کند. سایر مسلمانان را گمراه می

 

 و من اهلل توفیق 
 

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