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 « است مشورت سنت »
   

 

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

 

 أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ 

 بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِیمِ 
 

 « نَهُمْیْبَ یأَمْرُهُمْ شُورَ  وَ »

و کارشان را به مشورت یکدیگر    »  فرمایند:می  38خداوند متعال در حضرت قرآن سوره شوری، آیه  

  اد یخوب    یزهایبا هم مشورت کنند و چ  دیبا   مردماست و    ک سنت مشورت ی  . «ددهنانجام می

 ق ی و تحقمشورت    ، پیامبر  سنتانجام  به عنوان    د، یخود انجام ده  نیب  یکار  دیخواه  یماگر  .  رندیبگ

مشورت    دی، حتماً بارد دا  گرانیدر قبال د  یت یو مسئول  ستین  که فرد تنها  یمخصوصاً در جمع.  دیکن

 . هدو کار درست را انجام د ندک

که    نندیبیم  کنند، ی مشورت م  یوقت  اما  کنند که کارشان درست است  ی اوقات مردم فکر م  یگاه

 ، درست است  کنندیآنچه فکر م  ایاند وجود داشته باشد،  که انجام داده   یبهتر از کار   یراه   تواندیم

  گران یدهم برای  آنها و    یبرا   هم  نیاگردند.  انجام کار اشتباه باز میپس از  ،  در واقع اشتباه است

 و  « دانم یرا م زیمن همه چ» :ندی گو یبه خود هستند و م یکه متک ی. افراد خواهد داشتسود 
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  ی اگر بدانند گاه   یحت دهند،    یرا انجام م ییکارها   ، بخواهندنظری    یاز کس نکهی که بدون ا  یکسان

 انجام دهند.  یاوقات ممکن است کار اشتباه

رتبه ها  نیا با  افراد  م  نیی پا  یدر مورد  باال صدق  افراد  یو  اما قطعا  که در راس هستند   یکند. 

  ی برا و    بر عهده آنهاست  یبزرگ  تیمسئول  رای توانند با آنها مشورت کنند ز  یم  و  دارند  یمشاوران

  رت صورت اگر مشو  نیا   ریمشورت کنند. در غ  دیکنند، با  کم  خود  دوش  یرا از رو  تیمسئول  نکهیا

با دیگران مشورت  با وجود    یاما وقت  ، آن بر عهده شماست  تیمسئول  و اشتباهی رخ داد،   دینکرد

 ه شددرست انجام  برای اقدام به کار  مشورت    رایشما نخواهد بود، ز   ریتقصدیگر  ، دچار اشتباه شدید

  اینکه اشتباهی رخ داده است مهم نخواهد بود. . بنابراین  ه استولی نتیجه مطلوبی را بهمراه نداشت

شود، آن وقت   یم  شتباه و ا  دیده  یانجام م  یدرخواست از کس  ایرا بدون مشورت    یکار  یاما وقت

 بود.  دیمقصر شما خواه

من  »گوید:و می  موضوع دخالت دارد  نیدر ا  زین  نَفس  م، یمسئله مهم است. همانطور که گفت  کی   نیا

که   فرمان خداوند متعال است    و  دستور  نیا  . « بپرسم  یاز کس  ستین  یازیدانم. ن  یرا م  زیهمه چ

امر با آنان    نی»و در ا ، «نَهُمْ یْبَ  یأَمْرُهُمْ شُورَ   وَ  »  فرمایند:می   38آیه    شوری، آن، سوره  در حضرت قر

»و در کارها الْأَمْرِ«،    فِی  »وَشَاوِرْهُمْفرمایند:  می  159، آیه  آل عمراندر سوره  همچنین  ،  مشورت کن«

اند که در کارهای خود مشورت کنید، داده دستور  )ص(اکرم    امبریپ  نکهی با ا.  با آنان مشورت کن«

  )ص( از اکرم    امبریپ   دانید. کنید همه چیز را می آنوقت شما در چه جایگاهی هستید که ادعا می 

  ی . حت نددر حال مشورت بودهمیشه    یشانحال ا  نیداند. با ایرا م  زیهمه چ  و  است  آگاه    زیهمه چ

را    ی شنهادیبود، مکان پ  ان که مد نظرش  ییحرکت به جا  یبه جا و    نددر جنگ بدر هم مشورت کرد

را    نیمن ا "با گفتن  یشانا . ندو به آنجا رفتن را فراهم کردند آنابراین مقدمات ، بنددیر د ت  مناسب

 . ماند ینم "گفتم

در این دوره، مردم امروزی از این  اما    در زمان گذشته به مشورت کردن نصیحت نیز گفته میشد. 

 را مطابق با نظرات خود انجام دهند.  زیهمه چکامالً ند خواهآنها می کنند. موضوع استقبال نمی 

 .  م یباش  حق و حقیقتدر راه    شهیکه همتا    نشان خواهد دادما  را به    قحخداوند راه  که  ن شاء اهلل  إ 
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 توفیق و من اهلل 
 

 

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

31۴۴، شعبان 1 / 1۴۰۰، اسفند 31  

4, March, 2022/4, Mart, 2022 
 

 

 


