
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

« فراد صالحهمنشینی با ا »  
   

 

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

 

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ »  

 (. 119:09)«دیباش انيو با راستگو  دیاز خدا بترس ديآورده ا ماني كه ا یكسان ی»ا

با افراد راستگو و    دیاز خدا بترسكه    است  بزرگ مرتبه  خداوند  دستور و پیام  نيا  همراه    صالح و 

 یای شیطان نیا و اول اهل د  انسان هایو از    انسانهای درستکار و خوب بايد در كنار هم باشند.  دیباش

مهربان    خداوند  از خداوند نسبت به انجام كارهايی كه او آنها را منع كرده است بترسید.   كنند.   یدور

كوله  با    پروردگار  مالقاترا  زي،  ما بايد اين را بدانیم كه دراصل مرتکب گناه نشويمااست.    رحیمو  

امر به  بدانید خداوند    كه  است  مهم ايناما    است.   یگريموضوع د   ني . اباری از گناهان خوب نیست

  . را داده است  استگوو ر صالح با افراد همنشینی 



 

 

 

 

 

 

 

با ياران و همراهان صادق و درستکار باشید و از دوستی با منافقان و ظالمان و كسانی كه مردم را  

با افرادی معاشرت كنید كه در حال تربیت و تزكیه  .  كنیددوری  فريب می دهند و دروغ می گويند،  

بسیاری از مردم    . اشیددور بخود هستند    نفس  به دنبال پیروی ازنفس خود هستند و از افرادی كه  

از انجام هیچ گناهی دريغ  خود قدم بر میدارند و برای رسیدن  و راضی كردن نفس  روی از نفس  در پی

يادی زگناهان  . آنها  گناه و صواب را متوجه نمیشوند و اين حکمت خداوند است   نمیکنند و فرق بین

و از   دیاز او بترس  ديفرما  یكه خداوند م  ی، در حال را انجام میدهند و از عواقب كار خود خبر ندارند

 و با افراد صالح و درستکار همنشین باشید.  خجالت زده و شرمگین باشید  اوانجام گناه در مقابل 

. همنشینی و صحبت با افراد صالح  دهد  یرنگ م  رییانگورها تغ  ري، انگوردر كنار سا  نديگو  یم  آنها

ل دنیا و  اه و درستکار باعث بهتر شدن و پیشرفت معنوی افراد میشود، در صورتی كه همنشینی با  

باعث میشود  انجام گناه سوق می دهد و، انسان را به دنبال پیروی از هوای نفس و  اولیای شیطان

كه آنها مرتکب میشوند. بنابراين، ازهمنشینی با چنین افرادی و قرار   ددهاعمال نادرستی را انجام  

  جل و جالله خداوند  . با افراد صالح و درستکار همراه باشید.  گرفتن در چنین مکان هايی دوری كنید

»الطََّیَِّبُونَ  ديگو   یم )قرآن  :  آدمها24:26لِلطََّیَِّبَاتِ«.  آدمها  ی(.  با  مورد    یخوب  در  هستند.  خوب 

 است؛ خوبها با خوبها هستند و بدها با بدها. نیچن  زیازدواج ن

بد    ی زهایچانسان  نفس  از شیطان و پیروی از هوای نفس و منیت حفظ كند.    كه خداوند ما را  باشد

برای  دهد.    یم  ح ی خوب ترج   یزها یرا بر چ بنابراانسان سخت استنفس  درراه درست بودن   ، ني . 

یای  و اول ل هل داانسان های  باشد كه با    كند. از پیروی نکردن در برابر نفس خود حفظ  خداوند ما را  

 ان شاء اهلل.  می كن یدورو اولیای شیطان هل دنیا  ا  همنشینی باو ازباشیم   نشینهم خدا

 ومن اهلل توفیق. الفاتحة. 

نیالربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

( فيدام اهلل عمره شر ا)  
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