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 «   دیاز قلب خود بپرس » 
   

 

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
 

دلت    از   »، «قَلْبَکَ وَلَوْ أَفْتَاکَ الْمُفْتُونَ   اسْتَفْتِفرمایند: »حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی )ص( می 

 «. به تو فتوا داده باشد یاگر مفت  یبپرس، حت

، حتی  تصمیمی اتخاذ کنیبایست در مورد موضوع مهمی  هر زمان که میای سالک بدان و آگاه باش،  

اگر همه نظرشان را بیان کردند، شما ابتدا به ندای دل خود گوش کن و طبق آن تصمیم بگیر. افراد 

عمل کردن طبق این نظرات در اکثر مواقع کاربردی    لی کنند و دهند و نصیحت می فتوا می زیادی  

که  گمان کند    وکند    و طبق گفته آنها عمل  دیگران تكیهنظر  کسى به  در این میان حتی اگرنیست،  

آن کار را انجام    ، به انجام آن راضی بوداگر دلش  ،  بپرسد  ، نیزاز دل خود  دیباکارش درست است،  

 ن کار خودداری کند. آولی اگر دلش راضی نبود بهتر است که از انجام  ندارد یاشكال دهد، 

د و برای  وجود دار  یدر زندگ  یگیربرای تصمیم    یادیز   یها  تیموقع  ، ین ید   یاز فتواها  ریغ  ناًیقی

بر    شهیهم  ایاهل دن  یهاتوکل کند. دل  وند متعالبر خدا  و  پاک باشد  دیدل با  گیری درست، تصمیم 

دچار  ممكن است  د، که در اکثر مواقع  نکنی نفسانی خود، اقدام به تصمیم گیری میهااساس خواسته 

 ، قطعاگیرنداز او الهام می و کنندمی  لو بر او توک دمتعال هستنکسانی که با خداوند . اشتباه شوند
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 گرانید که دنرا انجام ده  یکار  دنریگی م  میتصمافرادی که  اما    شود. کارشان به درستی انجام می 

اقدام به انجام    ، "درست باشد  دیکار را کردند، با  نیا   گرانید":  این جمله که  با گفتن  اند و  داده انجام  

 شوند  و چنین عملكردی اشتباه است. کنند، قطعا دچار اشتباه می ن کار میآ

متعال به انسان ها عقل و دل را عطا کرده است که باید، از هر دوی آنها جهت پیدا کردن خداوند  

راه واقعی و درست، استفاده و کار درست را انجام دهند. ما مجبور نیستیم همان کاری را انجام دهیم 

هر    :گویند به این معنی که، روانشناسی جمعی می به این گونه رفتاردهند.  که بقیه افراد انجام می 

در اکثر مواقع نباید با چنین افرادی    روند. رود بقیه هم به دنبالشان می جمعیتی به هر جایی که می

 .خداوند ما را حفظ کندهمراه شد. شوند مردم را به ورطه نابودی بكشانند،  که باعث می 

را با قلب   زیهمه چ  ". میکار را انجام ده  نیهم  دی با  زیکار را کردند، ما ن  نیآنها ا  ":  دیینگو   ن، یبنابرا

 . مین یرا بب یما نور و الهام ببخشد تا حق و خوب یشاءاهلل خداوند به دلها نإ. دین یو ذهن خود بب

 
 

 ومن اهلل التوفیق 
 

 

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

3۱۴۴، جمادی االول 6۱/ ۱۴00آذر ،  30  

21,December, 2021/21, Aralık , 2021 
 

 

 


