« را ِه خوشبختیِ ابدی »

ٱَّلل اوبا اركاا ُة
ٱلسَّ اَلمُ اع ال ْي ُك ْم او ار ْح ام ُة َّ ِ
اَّلل ِمنا الشَّي اطا ِن ال َّر ِجي ِم
أعوذ ب ِ َّ ِ

َّللا ال َّر ْح ام ِن ال َّر ِحي ِم
س ِم َّ ِ
بِ ْ
اَل ُة اوالساَلمُ عالى ارسو ِلنا ُم اح َّم ٍد ساياِ ُد ْ ا
اوالص ا ا
اْل َّو ِلينا او ْاْل ِخ ِرينا
امداد يا ارسو ال للا
امداد يا سادات ااصحابِ ارسو ال للا
امداد يا امشاي ُخنا
دستور موالنا شيخ عابدُللا فائزداغستانی
امداد يا شيخ ناظم ال اح اقانی
امداد اطري اقتُنا صحبة  ،والخير في الجاميع

الحمدهلل ،طریقت ما ،راهی برای رسیدن به خداست .این روش بهترین راه برای مردم است و راه
بهتری وجود ندارد .کسی که در راه خدا ﷻست ،انسان خوش شانسی است و قدم گذاشتن در این
مسیر نعمت و فضیلت بزرگی محسوب میشود.
آنها می پرسند که چه باید بکنند .خداوندِ متعال این مسیر و زیبایی آن را به واسطه پیامبر اکرم
(ص) به ما نشان داده است .این مسیر برای همه چیز از جمله زندگی دنیا سودمند و برای آخرت
بزرگترین سود و منفعت است .از این طریق مردم به سعادت ابدی خواهند رسید.
او می خواهد تا آنجا که می تواند بدون اینکه فرصتی بدهد آنها را فریب دهد.
این طریقت روش و ارکان خود را دارد به طوری که همه چیز در آن روشن و شفاف است و هیچ
چیز پنهانی وجود ندارد .اگر چیزی پنهان است به این معنی است که خوب نیست .این مسیر،
مسیرِ عشق ،زیبایی ،خدمت و سعادت است .افرادی که در این مسیر هستند از هر نظر افراد
خوش شانسی هستند .اما مسلماً شیطان آنها را رها نمیکند و قطعاً کسانی را که در این راه هستند
آزار میدهد .او میخواهد تا جایی که میتواند آنها را بدون فرصتی فریب دهد.
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شیطان به خداوندِ متعال گفت« :من اینها را از سر راه بر می دارم و آنها را با خود به جهنم خواهم
اورد» .بنابراین به کسانی که در مسیر درست و حق هستند حمله میکند و آنها را هدف قرار
میدهد ،زیرا آنها دشمنان او محسوب میشوند .در غیر این صورت به کسانی که با او همراه
هستند ،حمله نمی کند و می گوید« :خوب ،آنها از قبل با هم هستند» .شما نگاه میکنید و میبینید
که شیطان گروه و جوامع خود را دارد ،اما هیچ تفاوتی با هم ندارند .اما کسانی که در راه خدا و
حق و حقیقت هستند ،قطعاً مورد حمله قرار میگیرند .به طوریکه فتنه را در میان آنها قرار
میدهد ،او حتی تالش نمیکند ،اما آن را به معنای واقعی کلمه انجام میدهد و میبینید که کسانی
که در راه حق هستند همیشه بین آنها اختالف ،نزاع و فتنه وجود دارد .اما درکل ،اکثریت در مسیر
درست هستند و حتی اگر در بینشان تفرقه هم وجود داشته باشد ،به اذن خدا این اختالفات از
بین خواهد رفت و به این ترتیب آنها پیروز میشوند و شیطان شکست خواهد خورد.
با این وجود ،همانطور که گفتیم ،بسیاری از مردم میخواهند در حق همدیگر نیکی کنند اما
نمیتوانند .هنگامی که مردم با هم مالقات می کنند ،بالفاصله بین آنها تفرقه میاندازند و بین آنها
اختالف ایجاد میکنند .به طوریکه چیز بدی را نشان میدهند و آنها را از هم جدا میکنند .به این
دلیل است که شما با دشمن می جنگید .او به کسی که شبیه او یا بدتر از او است اهمیتی نمیدهد.
نیازی به برخورد با آنها نیست .مانند "پرنده ای در دست" است.
مردم فکر میکنند این روش دشوار است ،درحالی که هر چیزی که سخت باشد ،به همان اندازه
ثواب زیادی هم بهمراه دارد .میگویند« :ما در حال نماز و  ...مبارزه میکنیم» .به هر میزان که
تالش و مبارزهی بیشتری انجام دهید ،پاداش بیشتری دریافت خواهید کرد .بنابراین چون در این
مسیر و طریقت هستیم ،افراد مورد آزمایش قرار میگیرند و ممکن است مشکالتی پیش بیاید.
شما نباید به آنها توجه کنید .نگران نباشید ،خدا را شکر در راه درستی هستیم که خداوند آن را
جاودانه خواهد کرد .خدا به ما کمک خواهد کرد .إن شاء اهلل همیشه با ما و او باشید.
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