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 «  یابد  یِخوشبخت راِه »
   

 

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

 

راه   و  است  مردم  یراه برا   نیروش بهتر  نیبه خداست. ا  دنیرس  ی برایراه  ، طریقت ما، الحمدهلل

قدم گذاشتن در این    و  است  یانسان خوش شانس  ست،  هلالج لجکه در راه خدا    یکس  رد. اوجود ند  یبهتر

 شود. محسوب میبزرگی  ضیلتو ف  مسیر نعمت

اکرم  امبریرا به واسطه پ  آن    ییبا یو ز  مسیر  نی ا    متعالبکنند. خداوندِ  دی پرسند که چه با  یم  آنها

آخرت   یو براسودمند    ایدن  یزندگ  از جمله    زیهمه چ  یبرااین مسیر  .  ه استبه ما نشان داد  )ص(

 . ند رسیدخواه یمردم به سعادت ابد قیطر  نیسود و منفعت است. از ا   نیبزرگتر

 .دهد  بیبدهد آنها را فر یفرصت  نکهیتواند بدون ا یخواهد تا آنجا که م  یاو م

و هیچ    روشن و شفاف استدر آن    زیهمه چ  به طوری که    روش و ارکان خود را دارد  طریقت  نیا

ا   یزیاگر چ  پنهانی وجود ندارد. چیز   به  ن   یمعن   نیپنهان است  ، مسیر  نی . استیاست که خوب 

ا  یافرادسعادت است.    وخدمت      ، ییبایزعشق،    مسیرِ افراد    مسیر  نیکه در  از هر نظر  هستند 

راه هستند    نیرا که در ا   یکسان  قطعاً  و  کندی را رها نم  اآنه  طانیش  هستند. اما مسلماً  یخوش شانس

 دهد.  بی فر ینها را بدون فرصتتواند آیکه م ییخواهد تا جایدهد. او می آزار م
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خواهم  آنها را با خود به جهنم  و دارم یرا از سر راه بر م نهایمن ا» :متعال گفت به خداوندِ طانیش

در    یبه کسان  نابراینب  . «اورد م  مسیر درست و حقکه  قرار  و    کندی هستند حمله  را هدف  آنها 

او    رایز  ، دهدیم دشمنان  می آنها  غشوندمحسوب  در  کسان  نیا   ری.  به  او    یصورت  با  همراه  که 

 د ینیبیو م  دیکنیشما نگاه م  . «خوب، آنها از قبل با هم هستند»:  دیگو  یکند و م   یحمله نم  هستند، 

و    که در راه خدا  یبا هم ندارند. اما کسان   یتفاوت  چ ید، اما هگروه و جوامع خود را دار  شیطان که  

حقیقت  و  م   قطعاً،  هستند  حق  قرار  حمله  طوریکه  .  رندیگ ی مورد  مبه  در  را  قرار    انیفتنه  آنها 

 ی که کسان  دینیبیو م  دهدیکلمه انجام م  یواقع  یآن را به معنا  اما  ، ندکیتالش نم  ی، او حتدهدیم

در مسیر   تی اکثر  ، کل. اما دروجود دارد  و فتنه  نزاع  ، آنها اختالف  نیب  شهی که در راه حق هستند هم

ختالفات از  این ا  ن خدابه اذ  و حتی اگر در بینشان تفرقه هم وجود داشته باشد،   هستند  ستدر

 خورد.   خواهدشکست  طانیشوند و شی م روزیآنها پ بیترت   نی به ا بین خواهد رفت و 

گفت  نیا  با که  همانطور  م  یاریبس  م، یوجود،  مردم  همدیگر  خواهند  یاز  حق  اما    یکیندر  کنند 

آنها   نید و بناندازیآنها تفرقه م   نیکنند، بالفاصله ب  یکه مردم با هم مالقات م  یهنگامتوانند.  ی نم

  ن ی به اد. نکنی د و آنها را از هم جدا مندهیرا نشان م یبد  زیچبه طوریکه د. نکنی م جادیاختالف ا

دهد.  ی نم   یت یبدتر از او است اهم  ایاو    هیکه شب  ی. او به کس دیجنگ  یاست که شما با دشمن م  ل یدل

 .است "در دست یپرنده ا". مانند ستی به برخورد با آنها ن یازین

ازه  ، به همان اندباشدکه سخت    یزیهر چ  که  حالی، درروش دشوار است  نیکنند ایمردم فکر م

... مبارزه مندیگویمدارد.  بهمراه    هم  ی ادیثواب ز و   ر میزان که به ه  . م«یکنی : »ما در حال نماز 

  ن یچون در ا  بنابراین . کرد دیخواهدریافت  یشتر یپاداش ب ، ی بیشتری انجام دهیدو مبارزه  تالش

. دیا یب  شیپ  یو ممکن است مشکالت   رندیگیقرار م   شیافراد مورد آزما  م، ی هست  مسیر و طریقت

خداوند آن را  که    می هست  یخدا را شکر در راه درست  ، دی. نگران نباشدیتوجه کن   آنهابه    دیشما نبا

 د. یاو باشو با ما  شهین شاء اهلل همإ. خدا به ما کمک خواهد کرد. خواهد کردجاودانه 

 

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

31۴۴، ذی القعده  1 / 11۴۰، خرداد11  
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