
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

«خداوند را در قلب خود حفظ كن »  
   

 

كااةُ  بارا ِ وا ُة ٱَّللَّ ْحما را ْيُكْم وا مُ عالا  ٱلسََّلا

ِجيِم   اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

   

ِحيِم                   ْحماِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم َّللاَّ  
   

 

الساَلمُ عالى  اُة وا الصاَلا ِلينا وا اْْلِخِرينا ، وا مٍَّد ساياُِد اْْلاوَّ سوِلنا ُمحا را  

سولا للا   داد يا را ما  

سولا للا،   داد يا سادات ااصحابِ را  ما

داد يا ماشايُخنا  ،  ما

 دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزداغستانی ، 

قاانی،   داد يا شيخ ناظم الحا  ما

تُنا صحبة ، والخير ريقا داد طا ميع  في  ما الجا  

  

ِجيمِ  اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

 

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحما ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ

 

ن لَّْم » ما ُ لاهُ نُوًرا فاما لاهُ ِمن نُّورٍ  ْجعالِ يا وا  « َّللاَّ

 

 " (.24:40)قرآن    نبخشد، هرگز جان روشنی نخواهد يافت.  تخدا نور علم و ايمان  معرفرا  و هر که    " 

بزرگ مرتبه در قرآن کريم ميفرمايد: تا زمانی که خداوند به مردم نور معرفت و ايمان و علم  خداوند  

نور به معنای ارزش معنوی)مقام و  .  الهی را عطا نکن، آنها از اين موهبت برخوردار نخواهند بود

وجود    مرتبه الهی (است که خداوند به بندگانش عطا ميکند. در صورت وجود ايمان الهی، نورانيت هم

توانند  خواهد داشت و در صورت عدم وجود ايمان، نورانيت الهی وجود نخواهد داشت. کسانی، می 

هان هستی باشند ولی بدون حضور نور ايمان و معرفت الهی، اين عاِلم بودن فاقد ارزش  ج عاِلم به کل  

دارند دارای  برمی معنوی است و انسان هايی که در پيروی از اوامر الهی و پيامبر گرامی اسَلم قدم  

 های معنوی بااليی برخوردارنند. نورانيت الهی خواهند بود. اين انسان ها از ارزش 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اند. اين انسانها  طانی هستند فاقد اين ارزش معنویانسان هايی که تابع پيروی ازهواهای نفسانی و شي

ميدارند داری ارزش هستند و در پيشگاه  فقط در ميان افرادی مانند خودشان، که در اين مسير قدم بر  

ارزشمند   الهی  پيشگاه  در  مرتبه معنوی  و  مقام  اين  دارای  ندارند وفقط مومنان  ارزشی  هيچ  الهی 

 هستند. 

ونه   زمين  در  نه  داشت  خواهم  مومن وجود  بنده  قلب  در  تنها  ميفرمايد: من  و جَلله  خداوند عزه 

ند در قلب انسان هايی که مملوء ازعشق به دنيا و  ، خداوچقدر انسان مومن ارزشمند استدرآسمان.  

پيروی از منيت های خود است، وجود نخواهد داشت. هر چيز بيهوده و ناچيزی که فکر کنيد در قلب  

 آنها وجود دارد. 

اين نورانيت الهی درقلب مومنی است که حضور خداوند درآن باشد واين حضورالهی پيوسته به صورت  

به اين  اين موهبت بسيار بزرگی است که بشر بايد قدردان آن باشد.آنها نبايد    شود،  مدام گسترده می 

 دنيای مادی و همچنين افرادی که فاقد اين ارزش معنوی هستند اهميت بدهند. 

حتی کسانی که مدعی نجات دنيا هستند، نميتوانند دارای اين ارزش الهی باشند. در کل انسان هايی که  

هم در اين جهان و هم در آخرت  ،  را به بطالت سپرى مى كنند  خود عمرو    رنددر مسيرالهی قدم برنميدا

 . از نورانيت و پاداش الهی برخوردارنخواهند بود

  در صورتی که شما توانايی خواندن و نوشتن و يادگيری را داشتيد ".  ميدانست  ی : "ما نمنديگو  ی م  آنها

و همه شرايط آموزش برای شما فراهم بود. و اين نداستن ها واقعی نميباشد بلکه توجيه ايست برای  

گمراهی خود.اگر اين افراد با درون خلوت کنند و صادق باشند، به حقيقت نزديک ميشوند و ايمان  

   ايت کند.و به راه راست هد راسخی پيدا خواهند کرد. خداوند ما را در برابر اعمال مان حفظ کند 

آن رسيده است که نسبت به اعمال خود آگاه باشيم چه بسا در روزآخرت آگاه شدن هيچ  االن زمان  

 ارزشی ندارد. 

مردم در کل اين چنين فکر ميکنند که انجام برخی کار باعث باال رفتن ارزش معنوی آنها خواهد شد  

ميشود.اميدوارم که خداوند قدرت ديدن حقيقت  در حالی که  اين فعاليت ها منجربه پوچی بيشتر آنها  

 را به ما عطا کند و بشر را از تباهی دور نگه دارد. 

 الفاتحه.  ق يللا توف   نم  و

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و صحابه    ت يبه اهل ب   ، ملسو هيلع هللا ىلص  م اکرامبريبه روح پ که  و صلوات    حات يو سوره ها، تسب  ات يقرآن، آ  ختم انجام  

  ی ناظم، به روح تمام   خيموالنا ش   ژهي روح همه اجداد ما، به و  خ،ي، روح مشاامبرانياو، به روح همه پ

  هاو بدیشر رفتن  برکت و از بين  باعث جذب خير و که    م يکن  ی م  ميتقدو درگذشتگان    کانيآنها و نزد

 .  ميشود 

 ان قوی عطا کند. باشد که خداوند به ما ايم

   

  

 

 

 
 

 توفيق. الفاتحة. ومن للا 

نی الربا ی الحقاندمحمعادل  خ يسلطان موالنا شحضرت   

( فيدام للا عمره شر ا)  

31۴۴،صفر 1۴00/3شهريور، 91  

10,September, 2021/10, Eylül, 2021 
 

 

 


