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 « بزرگترین حکمت »
   

 

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

 

کنند تا در مورد    یرا به مردم نشان دهند. آنها تالش م حقیقت    حق وراه    تا  کوشند  یم  خ یمشا

حکمت    یخوب  قت، یحق مشابه  خلقت    یی چرا  و  دهند.  آموزش  مرشدین    خ یما  تنها   یواقعو 

 . گرید زی دهند نه چ میحکمت را تعل نیخواهند ا یم

 یُؤْتَ  وَمَنْ  یُؤْت ی الْح کْمَةَ مَنْ یَشَاءُ   »فرمایند:  می   2 ، آیهبقره خداوند متعال درحضرت قرآن، سوره  

و به هر کس حکمت داده شده،   دهد، ی »به هر که بخواهد حکمت م، «  کَث یرًا  خَیْرًا  أُوت یَ  فَقَدْ  الْح کْمَةَ

ى که به انکسو    عقل داده است  یبه عده ا  متعالخداوند  .  شده است«  ده به او دا  اریبس  ریقطعاً خ

بلکه  آنها نخواهد بود  فقط مال    یخوب   ن ی. اآوردخیر زیادی را به دست خواهند  د،  نحکمت برس   ن یا

امر    نی در ا  )ص(اکرم    امبریپ  ناًیق یکند.    یمنتقل منیز    گرانیرا به د  ییبا یز   در حقیقت این خیر و

که عقل دارند  افرادی  هیبق  ستند. دار هبسیاری برخور  عقل و خرد  ایشان اززند.    یحرف اول را م

 . ستندی ن ایقطره در در  کی  یحت

  چ یرسد و صاحب آن است به ه  یکه به آن م  یکس.  است  داشتن به خدا  مانیحکمت ا   ن یبزرگتر

 و   مانی ا یب یخرد هستند. آنها افراد  یدهند ب  یم  تیکه اهم فرادیا دهد.  ینم  تی اهم زیچ

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_269_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_269_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
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زندگدا و  رای  پوچ  دنیوی  هستند. آی  بد  مرد  خرتی  به  خوب،  عوض  می  مدر  بد  بدی  و  کنند 

انجام کار بزرگی هستند و بیش از قبل  در حال خدمت و که  نند  ک  یفکر م  لی که، در حا آموزندمی

که در راه   یکسانولی    این دسته از افراد نادان و بی خرد هستندکنند.  برای مشهور شدن تالش می

،  اندبه بطالت نگذرانده عمر خود را    و  آورند  یمردم به ارمغان م  یو منفعت را برا  ریخدا هستند و خ

 در آخرت رستگار خواهند شد. 

قانون خداوند متعال    نی. ا ستین  و  وضعیت کنونی جهاناین شرایط  در    یبه ترس و نگران  یازین

  ی. آسوده گان کساندر آرامش نبوده استیچ زمانی  هکه جهان خلق شده است،    یاز زماناست.  

و در    دریگ  یآرام نم  دلهاشان  هرگز  ، ستندیمتعال ن  یکه با خدا  یهستند که نزد خدا هستند. کسان

فرمودند:  قانی  عادل الح   ناظم  خ یش   ناموال  طانحضرت سل  همان طور که  بنابراین.  صلح نخواهند بود

امان هستند.    میمانندکه در خانه    یکسان اتفاق    که  چه آن  هر  ،  دیبترس   دینباشما  در  قرار است 

  روز قیامت  نخواهیم ماند،   ایدن  نیدر ا  شهیهم  یست. ما براوندخداو اراده    ه خواست  ب، تنها  فتدیب

باز   شودهم گفته می  بدیاستراحتگاه ا که به آن ، خود  یما به خانه واقعو   هم وجود دارد آخرتی و

 . وجود دارد در آخرت یابد گاه استراحت تنها در آنصلح و   آرامش. خواهیم گشت

 . ر باشیمرستگاآخرت تا که  دیخوب عطا فرما یخداوند به همه ما زندگءاهلل شا باشد که إن

 
 

 و من اهلل توفیق 
 

 
(ف یدام اهلل عمره شر نی )االربا یالحقانمحمدعادل  خ ی موالنا شسلطان حضرت   

31۴۴، شعبان ۴ / 1۴۰۰اسفند،  61  
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