
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

« دورانی به شدت غم انگیز »   

 

كاا بارا ِ وا ُة ٱَّللَّ ْحما را ْيُكْم وا مُ عالا    ةُ ٱلسََّلا

ِجيِم   اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

   

ِحيِم                  ْحماِن الرَّ ِ 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

اغستانی ، دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزد  

قاانی،   داد يا شيخ ناظم الحا  ما

تُنا صحبة ، والخير ريقا داد طا ميع ما . في الجا  
 

و    هیاهلل عل  یاسالم صل  یگرام  امبریاست که پ  یهمان دوران  میبریکه ما در آن به سر م  یدوران  نیا

کنند. )امر به منکر و  یم  یکنند و امر به بدیم  یرا نه  ی، آنها خوب  امیا  نی نمودند. در ا  فی آله توص

است و آنها   ی ار عادیحرام بس   یی کنند که گو یم  یزندگ  یمردمِ زمان حال، به گونه ا  . از معروف(  ینه

این درحالی است که قیامت  و روز حساب بسیار نزدیک    و  !ست یحرام چ!  ستچی  گناه   که دانندی نم

 است، اما مردم فکر میکنند که تا ابد زندگی خواهند کرد و باید چیز های بیشتری بدست بیاورند. 

را ، آگاهانه انجام    یحرام  کهیهنگام  دیآن محاسبه خواهند شد. بدان  یکه آنها برا  دانندیآنکه نم  حال

حرام هستند.    زهایدانند کدام چی از مردم نم   یاری. بسستی، حساب دادن آن اصالً آسان ن  دیدهیم

  ی به خدا اعتراض م  ماًیمستق  رایبد است ، ز   اریدهد ، بسیحرام را آگاهانه انجام م  یکس  یاما وقت

 یزیکس چ  چ ی، ه  ایدن  نی . در استین  یخوب  زیچ   نیکند. و ای کند و برخالف دستورات خدا عمل م 

نوشد. اما گناهان و حرام از زهر بدتر است. ی سم را نم  ایو   خوردیاو مضر است را نم   یداند برایکه م  



 

 

 

 

 

 

  نی ا دی. ما باگرید زیچ  چ یهرسانند و نه  یم بی شما ندارند و فقط به شما آس  یبرا یسود چ یآنها ه 

. میموضوع توجه کن  نیبه ا  دیبا و م یرا بدان  

و حرام    یبه گناهان واقع  کهی، درحال  "گناه و حرام است  نیا":  ندیگویم  رمرتبط یغ  یزهایآنها به چ

دهند. آنها فقط به دنبال داشتن  یآنها حالل هستند و آنها را انجام م  ندی گوی دهند و می نم  تیاهم

شما و    یبرا  یسود  چی، ه  دی، حرام را آگاهانه انجام ده  یکه وقت  دیبدان د. هستن  زهایچ   نیپول وا 

  ی بهتر از مقدار انبوه   ار یوجود نخواهد داشت ؛ اندک مالِ حالل بس  تانیبرا  یبرکت  چ یه  فرزندانتان و

 است.   زیمردم شگفت انگ یبرا مین یب یکه هر روز م ییزها یچ و از مالِ حرام است

دهند. مردم آنچه ینشان م  ی عاد  نجایرا در ا   ییاروپا   یزندگ  وه ی از افراد نادان هستند که ش  یاریبس

گناه است،    کی  دیدهیآنچه را که شما انجام م  اما  ندیگوی م  یدهند؛ به راحت ی را که معموالً انجام م

ا   کی چگونه  بزرگ!!  م  نیگناه  را  ن  ایآ  د؟ یکنیکار  مسلمان  مسلمان    ن یوالد   ا یآ  د؟یستیشما  شما 

 دیدهیکه شما انجام م  ییکه کارها  دانندیم  ، زیمسلمان ن  ریغ  یدر اروپا و کشورها  یحت   ستند؟ین

 .ستیممنوع است و اصالً خوب ن 

  نگونه یو ا  دهندمی پول روند و به او  یم  شیو سپس نزد کش  دهندیاشتباه را انجام م  ی آنان تمامِ کارها

دانند که  یآنها م  اما،  دیمرتکب گناه شو   دیشما نبا  م، یندار   ی زیچ  نی. ما چنبخشدیگناهانشان را م

شود. و مردم ما آنقدر درک    ده یروند تا گناهانشان بخشیم  شیو نزد کش  ساهایگناه است و به کل  نیا

آزادانه در مورد اعمالشان    یلیدهند حرام است و خ ی را که انجام م  یدانند؛ کار  ینم   یکنند و حت ی نم

 . کنندیصحبت م

تَْجعَلُ الَحلِیمَ  "اکرم ما فرمودند:    امبر یدر حال رخ دادن است. همانطور که پ  یب یعج   اریبس  اتفاقات

کنند ی کنند و مردم فکر می م  ری آنان مردم را متح   ؟»   کندی فرد صبور را سَردرگُم م  نی ا"،    "حَیْرَاْنًا

آ   ایآ است؟  ا  ایخوب  کرده   نیآنها  مطالعه  مدارس«  اند؟را  ما  برا  جماعت  امام،  مردم  پرورش    یرا 

کنند و از آنها سوء  یصادر م   یپرورش افراد خوب ، از خود فتو  یکردند. و به جا  سیمسلمانان تأس

آخرت در آن است. آنها   ر یونه خ  ایدن  ر ی. نه خستین  دیکشور و آنان مف   یبرا   ن ی. ا ندینمای استفاده م

 . ابندی  یالدارند تا بتوانند رشد و تع خ یمشا می به آموزش و تعال ازین



 

 

 

 

 

 

  رایغرق هستند ز  یارینماز و امام جماعت وجود دارد. اما متأسفانه مردم در گناهان بس  شیهزاران پ 

افتاده اند. کودک، با ذهن وقلب پاک، وارد   یطی شرا  ن یصداقت ندارند و خود، در چن ن، ی د انیآن بان

مدرسه را    ده، دی  درآنجا که از مدرسان نادرست  ییآشفته از آموزش ها   یشود و با ذهن   یمدرسه م

  .دهد ی از دست م  ز، ی خود را ن مانیداشته باشد، ا  مانیاگر ا یترک خواهد کرد و حت 

خواهند خود را راحت کنند و   ی(، منیکه از حفظ کرده اند )ظاهر د یبا آموزش فقط چند کالم آنان

دادند.   یانجام نم  یگرفتند و کار  یشد که فقط، حقوق خود را م  ی. چه بهتر مرندیحقوقشان را بگ

به آموزش و    ازیدهند.آنها ن  یآموزششان، انسانها را به خطا و گناه سوق م  نیاما متأسفانه، آنها با ا

 . ابندی  یعالبتوانند رشد و ت  دیدارند، تا شا قتیطر  خ یمشا میتعل

  د ییاست. ما آنها را تأ  زیغم انگ   اریبس  میکن  یم  یکه ما در آن زندگ  یکه انجام شده و دوران  ییکارها

آنها را با    میتوان  ی. ما که نممیصحبت کن   میتوان  یقدر م  نیخدا ما را ببخشد ما فقط هم  ، میکنی نم

را   یعدالت  یب نیگناهان و ا نی. ما امیکنیحداقل با زبان ، تالش م نیبنابرا،  می ده رییدست خود تغ

 .. خدا ما را ببخشد و ما را از حرام حفظ کندمیو از آن دور هست می ریپذی نم
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 ومن اهلل توفیق. الفاتحة. 

نیالربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

( فیدام اهلل عمره شر ا)  

۱۴۴۳محرم،  6۱ / ۱۴۰۰شهریور،  2  

24,August, 2021/24,Ağustos, 2021 
 

 

 


