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 «  انسان ت و نفسفطر »

   
 

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  
   

 

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

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  

 

 بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ أعوذ 

 بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِیمِ 

 «  الْعَظِیمُ الْفَوْزُ هُوَ  كَلِوَذَ  رَحِمْتَهُ فَقَدْ يَوْمَئِذٍ السََّیَِّئَاتِ تَقِ  وَمَنْ وَقِهِمُ السََّیَِّئَاتِ »

از عقوبت ها نگه دار، و هر که را و آنان را  : »فرمايندخداوند متعال در حضرت قرآن سوره غافر می 

در آن روز از عقوبت ها نگه داری بی ترديد او را مورد رحمت قرار داده ای؛ و اين همان کامیابی  

 . (9« )بزرگ است 

 توانند گناه کنند   یهمه م،  معناست که با ما مهربان است  نيخداوند ما را از گناه حفظ کند، به ا  اگر

مراقب  ديوجود مردم با نيبا ا به خواست خداوند متعال از آن مصون هستند إن شاءاهلل.  یعده ااما 

تا مرتکب گناه نشوند، آنها نه تنها بايد از اعمال و رفتار خود مراقبت کنند بلکه بايد به ديگران باشند  

کنند گوشزد  را  مورد  اين  اکرم .  هم  گناه    یوقت :  نديفرمای م  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  مرتکب    ی تیمعص   ا يانسان 

 از انجام اين گناه بازداريد ودر غیر اينصورت به توانید با اعمال و رفتار خود او را  اگر می ، شود، یم



 

 

 

 

 

 

 

را  اين کار  دیتوان  ی: اگر نمدنيفرمایم  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اکرم  صورت کالمی او را در انجام گناه متوقف کنید.  

. در دل خود برای او از خداوند متعال طلب مغفرت و بخشايش کنید  آن را نپذيريد ودهید، انجام  

   که از ايمان ضعیفی برخوردار هستند معموال مرتکب گناه شدن برای آنها هیچ مشکلی ندارد.   يیکسا

ا ا  ندي گو  یروزها آزادند و م  نيمردم  درست  ،  فطرت انسان است  ني است و ا  ی عیطب  اریبس  ني که 

دهد.  یکار را انجام م  ن يبلکه نفس است که ا  ست، یفطرت ن  نيگونه است، اما ا  نياست، ارتکاب گناه ا

با    ذاتا  ا  ر  انسانخداوند متعال بر اساس اسالم  متفاوت است.    با فطرت يا طبیعت انسان بسیار  نفس

دهند، آنها با متابعت کردن از نفس خود هر نوع گناه و شری را انجام می  اماه است،  ديآفر  فطرتی پاک

شر در فطرت    ندي گویم  و بنابراين  دهند  صیرا تشخ   ني توانند ا  یو نم  ستندیموضوع آگاه ن  نيآنها از ا

تمام تالش خود    ديو باآنهاست    فطرتدر    نيا  دي گویکنند که می انسان است. آنها به دکتر مراجعه م

، بنابراين هر کسی که در زندان وجود دارد اين چنین ماهیتی دارد و به همین ترتیب  را انجام دهند

؟  انجام شده است  یکار بد  ی عني  ؟ اندکرده   یچرا آنها را زندانتمام جنايات خود را مرتکب شده است.  

اعمال آنها گناه و زشت محسوب نمیشد و  ذات انسان ها بود،    اگراين اعمال و کردار زندانی ها در

  ی توانند بعض   یباشند، نم  مانيا   یو ب   ني د  ی. مردم هر چقدر هم بدلیلی برای به زندان رفتن آنها نبود

 .رنديتوانند آنها را بپذ  یاما خودشان نم رنديبپذ گرانيخواهند د یرا قبول کنند. آنها م زهایچ

انجام به دلیل پیروی از نفس  ها    یبد   نيهمه او    ذاتا پاک و دارای فطرتی نیکوست  ، انسان  ، در اسالم

 د يبا  به اين صورت است و  ایدن  طي. االن شراکنندديگرافراد را نیز به انجام آن تشويق میشود و    یم

اين نکته توجه کنیم که ابزاری جهت مرتکب شدن به گناه برای ديگران نباشیم، حال در اين    به

را   گرانيد و  دهندیکنند و آن را انجام م یفرض م وب خ انجام بعضی کارها را مردم   است که صورت

دهم بنابراين میی انجام  داند من چه کار  یخدا م  : »نديگویم  کنند وعمل می  به انجام آن  قي تشو  زین

  ی : »اگر گناه فرمايندکنند بلکه میخداوند متعال چنین چیزی را بیان نمی «.  بدانند    آن را  ديگران هم

  ی ممکن است خداوند آن را ببخشد. اما وقت د، يکرد که آن را پنهان  ی«. هنگامبپوشانآن را  ، یکرد

کار را انجام دهند، گناه شما در آن   نی که هم دی کن ی م قي و همه را تشو دی ده ی گناه خود را نشان م

 . شود. خداوند ما را حفظ کند یم شتریزمان ب

 

 



 

 

 

 

 

 

 

دانند.   یبد. آنها بد را خوب و خوب را بد م  یزی خوب است و چه چ  یزیدانند چه چ ینم گريد مردم

. آنها تنها با توبه، کننداعمال خود را سنگین تر می شوند و    یمرتکب م  یشتر یگناهان ب  نيبنابرا

 کنند  یتوانند از شر آنها خالص شوند. آنها ادعا م  یطلب بخشش و قول به عدم تکرار آن ماستغفار، 

عاری از هر گونه گناهی هستند، در صورتی که بار سنگین اين گناهان هست که باعث ناراحتی  که  

است.  شده  آنها  اندوه  و  غم  م  و  برداشته  بار  آن  کنند،  استغفار  و  کنند  توبه  آسوده  یاگر  و  شود 

 إن شاءاهلل.  به همه ما کمك کندو  شوند. خداوند ما را حفظ کندیم
 

 ومن اهلل توفیق. الفاتحة. 

نیالربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

( فيدام اهلل عمره شر ا)  

3۱۴۴، ربیع الثانی 7/ ۱۴۰۰، آبان 22  
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