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 «  است راهی محکم و استوارطریقت  »
   

 

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

 

و  حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی )ص( به ما رسیده است الحمدهلل راه ما راه حق است که از

طریقت به معنی مسیر است  شود.  ی مداده    زیتم   هیسوء استفاده و گمرا  ف، یگونه تحر   چ یبدون ه

  اشته د  طریقت   ن یا  یدر نابود  یبارها سع   روانشیو پ  طانی شاست.    )ص(اکرم    امبریراه، راه پ و این  

ادامه و جریان پیدا خواهد  صورت    نیبحمداهلل به هم  ه است وبود  و ثابت  از همان ابتدا محکم ، اما  اند

 کرد.

ه  اگر از دَ  ،دیانجام ده  را  تا  هدَ  ، ه از دَ»  :دنیفرما  یم  اصحاببه    شریف  ثیدر حد  )ص(اکرم    امبریپ

را    یک یتا،  ه  از هر دَ  ، دینآمی   الزمانکه در آخر  یو اگر امت،نابود خواهید شد  دیرا انجام نده  یکی

نُ  ی حت  ، شوندرستگار می   ، دهندانجام   از دَاگر  و    ه را انجام ندهند، جزو بازماندگان خواهند بوده 

 . «نجات خواهند یافت

که اگر از   دیرا صد در صد انجام ده  یهست که به صحابه گفته شده است که هر کار  ثی احاد  در

به    مید و همانطور که گفت نوجود دار  احادیثی  ن یشوند. چن   یهالک م  ، دی بگذر  از آن را   درصد  کی

 محکم و  از اول محکم بود. اگر در ابتدا  دیه را انجام دهند. چرا؟ چون باه از دَآنها گفته شد که دَ
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اکرم   امبریاز پ  که  است  راهی استوار و محکم  ، راه   نیا   ن، ی. بنابرانخواهید رسیدبه ما    اشیدنب  ار  استو 

 . تحویل داده شده استابوبکر  موالیمانو آله به  هیاهلل عل یصل

اکرم   امبریباشد. پس از پ یخدا از او راض شاءاهلل که ، إنو مهربان بود می رح  یما ابوبکر فرد یموال

 دیبود که با  نیآنها ا لیدل  نیکردند. بزرگتر  نی و آله و سلم اعراب شروع به ترک د  هیاهلل عل  یصل

  ز یهمه چ   ، ما جز زکات  : » گفتندبنابراین  .  پول خود را رها کنندخواستند  ی آنها نم و    دادندیزکات م

  شویم«. مانیم و اما اگر قبول نکنید، از آن خارج میکنید ما در دین می  اگر قبول  میرا قبول دار

جنگها در بنابراین  .  «جنگم  یمشما  با    ستور، ی پ  کی  یحت  ، دیدرهم نپرداز  کیاگر  »:  ندگفت  ایشان

  . حرکت کرد  ازیو سپس به همان روش بدون دادن امت  آن زمان رخ داد و او گمراهان را بازگرداند

 و آله و سلم است.  هیاهلل عل یاکرم صل امبریراه پ و  راه حق ، زیبا راه  نی پس ا

طریقتکه    یکسان ندارند  این  قبول  طر،  را  به  است  کسان  ، وندندی نپ  تق یممکن  را    یاما  آن  که 

و    آنها از راه .  شده اندگمراه    رایز  خواهند شد، هالک    کنند، می و بر خالف آن صحبت    پذیرندمی ن

همه در    ستیالزم ن  میو آله خارج شده اند. همانطور که گفت  هیاهلل عل  یاکرم صل  امبریپ  طریقت

در حقیقت، بودن درطریقت الزم است اما بر هیچ شخصی اجباری نیست و کامال  باشند.    قتیطر

میان   در  روح  و  قلب  که  زمانی  تا  و  است  قلبی  امر  یک  مسیر  و  راه  پذیرفتن  است،  اختیاری 

خوانند هالک خواهند  می کنند و آنها را مشرک  می حمله    هاکه به آن  یناما کسا  باشد،خوب است. 

 شد. خداوند ما را حفظ کند. 

  ند و ستیهستند قابل نقد ن  و معتبری یکه واقع  یت هایقی طر  ناًی قی.  میمراقب باش  دیما با  ن، یبنابرا

. خداوند ما را حفظ کند. باشد  ستندین قتیطردر  کنند به هر حال ی نم یرو یراه پ نی که از ا یکسان

  ه و آل   هیاهلل عل  یاکرم صل  امبریپ  راه طریقت ادامه    ن یجدا نسازد. ا  حق و حقیقتکه ما را از راه  

 و من اهلل توفیق . باشد و امیدواریم که إنشاءاهلل به همین منوال  آن را ادامه دهیممی
 
 

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

3۱۴۴، رجب ۱۰ / ۱۴۰۰،  بهمن 32  
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