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 «  یواقع   یعشق و آرزو »
   

 

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 صحبةما ريقا ميع  في  ، والخيرطا  الجا

 

 أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ 

 بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِیمِ 
 

 « قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُِحبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی يُْحبِبْكُمُ اللَّهُ »
 

فرمايند: ، خطاب به پیامبر اكرم)ص( می  31خداوند متعال در حضرت قرآن، سوره آل عمران، آيه

  حضرت قرآن در  اين آيه  «.  بگو اگر خدا را دوست داريد از من پیروى كنید تا خدا دوستتان بدارد»

كوچک    یزهایاست كه چ  نياز آنها گواه ا  یهمه آنها مهم هستند، اما برخ .  است  جزو آيات مهم

 آورند.  یانسان به ارمغان م  یبرا یبزرگ  ديفوا

انسان را    ، یاله  یایمؤمنان و اول  ، )ص(اكرم    امبریپ،  خداوند متعالبه  نسبت  عشق و محبت مردم  

 متعال  خداوندِ  رايدارد، زبه همراه    یاديمردم سود ز   یبرا   و  است  یعشق واقع  نيادهد.  ینجات م

 د. نكنی م رمحشو زانشانيكه مردم را در آخرت با عز دنيفرمایم
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،  ست یعشق ن استیندارد. آنچه در دن ، نديگویبه آن عشق م ایدن نيبه آنچه در ا یعشق ربط نيا

وقت  است.  ا  یزن  ی مرد  یشهوت  دارد  نم  وست، آرز  ني را دوست  ا ی عشق محسوب    ک ي   نيشود. 

يک    هم   نيمانند. ای و در خانواده خود ]وفادار[ م  نديآی كنار م  گريكدياست. آنها با    و اشتیاق  عالقه

بدون   ، شوندی و دور هم جمع م  نگرندی م  رونیكه از ب  ی. اما كسانداستخ  یرضا  یمحبت برا  نوع از

ا  نشانیب  يی زناشو   وندیپ   نكهيا اگر آن را    د وبه عشق ندار  یربطو    شهوت است  جه ینت  ني باشد، 

 خواهند كرد.  افتيلطف خدا را در و   ابنديی دست م یبزرگ لتیبه فضحالل كنند، 

رسد، فقط به   ینم  ی ر یخ  چ یرود. به ه  یم  طانی رسد. وگرنه دنبال ش  یخدا م   ی پس انسان به رضا

 رسد.  یخدا م خشم

به حساب  جز شهوت    یزیچرسد،  یكند میم  یكه تظاهر به عاشق  انسان ديگریبه    انسانی  یوقت

دارد. همتا  یزی. هر چآيدنمی  را  وقت  یمشابه خود  را حالل كنند   یعشق شهوت است.  شهوت 

صورت،    ني ا  ریآورد. در غی خداوند را به دست م   تيآنگاه شخص رضا  و   شودی به عشق م  لي تبد

 . شود  یحاصل نم جز خشم خدا یریخ چ یهو  طان خواهد بوددنباله رو شی

  زتر ینفرت انگو    ستین  یكاف  نيا،  كار را بكن  ني با گفتن »ا  طانی. شمیكن  یم  یدر آخرالزمان زندگ  ما

مردم   و  دهد  بيفر  یق ي تالش است تا مردم را به هر طردر    ، «دیزشت تر انجام ده  یكارها،  است

نصیبشان  در اين صورت نه تنها كه چیزی  روند.    خود  هایو خواسته   فسنَ پیروی از  به دنبال  بیشتر  

كه انجام   ی توبه نكنند، هر كار  تا زمانی كه و  شوند ناهان خود غرق می شود بلكه بیشتر در گ نمی 

 به همراه خواهد داشت.  شانيبرا یضرر دهند، یم

اشد،  دا بشق برای خاين ع  یوقت باشد.    جهت رضای خداوندِ متعالدر    دي با   محبت و عشق تنها  پس

ن برای شما وجود  آای بزرگتر از  نه تنها كه نبايد بترسید بلكه بايد بدانید كه هیچ زيبايی و فايده 

. ستیبدتر و ناراحت كننده ن  یزیخدا نباشد، چ  یرضا  یصورت، اگر برا  ن يا   ریدر غ  نخواهد داشت. 

كند.   حفظ  را  ما  عشقِ   اهللء شا  نإخداوند  در    یواقع   خداوند  را    ی عني.  كند  نَقش  ما  قلبخود 

 شاءاهلل.  نإ مانيدر دلها  محبت خدا ک كردن حَ يا قش : نَیشبندنق

 

 



 

www.hakkani.org 

 

 

 

 

 

 

 

 و من اهلل توفیق 
 

 

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

31۴۴، ذی القعده  3 / 11۴۰، خرداد31  

3, Jun, 2022/3, Temmuz, 2022 
 

 

 


