
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 « الطاف را حرام نکنید » 
   

 

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 

 « وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا  »
 

آیه  اعراف  بیاشامید ولى»فرمایند:  می  31خداوند متعال در حضرت قرآن سوره  اسراف    بخورید و 

  باشد.و عامل زوال نعمت می   است  و لطف خداوند    به نعمت  نی توه  یبه معنا  اسراف كردن  . «نکنید

 م ینیبب  دیبابرند.    یسرسام آور و باال، رنج م  یها  متیو ق   یمردم از گرسنگ  ایدن  یمروزه در همه جاا

اسراف و هدر دادن نعمت های خداوند موجب از بین رفتن و در نتیجه    ند؟ی آ  یاز كجا م  عیوقا  نیكه ا

 شده است.  كمبود و قحطی شده است و همین امر دلیلی برای افزایش قیمت در ارائه محصوالت 

پس  .  د«یوَلَاتُسْرِفُوا«، »و اسراف نکن  فرمایند:»میباشد و خداوند متعال  ناشایست میعملی    اسراف

خورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید. ب  ، حضرت قرآن  ح یصر  ی   هیاهلل، طبق آ   ی ال  قی سالکان طر  یا

خداوند به انها عطا كرده است  ه بر خالف فهم و شعوری كاین روزها مردم   رایز ، احتیاط كنیدبسیلر 

 كنند. های غذا را جدا نمی باقیمانده ریزند  های كثیف می بسیاری از  غذاها را در زباله كنند و  عمل می 



 

 

 

 

 

 
 

در بیرون حیواناتی  .  اما اسراف نکنید و دور نریزید   از این نعمات استفاده كنیدد  یتوانی كه م  ییتا جا 

این دستور را اجرا كنند  اگر مردم را برای آنها قرار دهید.  باقیمانده غذاهایتانتوانید هستند كه می 

توانند،  یم  هم آنهاشود و    یو پرندگان م  واناتیصدقه ح  یبه نوعهم    عادت كنند،   به این شیوه و  

   بخورند.  ییغذا

كردند و آن در زمان گذشته در كشور ما مرسوم بود كه نان های خشک و دست نخورده را جدا می 

.  گذاشتند تا كسانی كه دارای حیوانات خانگی هستند از آن استفاده كنندرا در بیرون از منزل می 

ریزند و این امر موجب  بینیم كه اكثر مردم این نعمت خدا را در سطل زباله می اما در حال حاضر می 

 و بی مصرف شود.  قاطیشود كه با زباله های دیگر می

خواهند و از آن درست  اكثر مردم این بركت و نعمتی كه خداوند متعال به آنها عطا كرده است را نمی 

مقصر   ، همه  صورتی كهدردانند،  می  هارفتارین دسته از  كنند.آنها دیگران را مسئول ااستفاده نمی 

كار را    نیا   به ندرت و با كمک همدیگراگر همه  .  باشندمی  ی مسئولتوجه در قبال این بی هستند و  

، از "آن را تحمل كنمتوانم    ینه، من نم"  دنیاگر بگو  ولی  خواهد شد  یبهتر  یجا  ا یانجام دهند، دن

 برد.  دنآن رنج خواه

بنابراین ای سالکین طریق الی اهلل، نعمت و بركتی كه به شما عطا شده است را درست مصرف كنید، 

شود.  كردن، موجب از بین رفتن نعمت می شکرگذار باشید و اصراف نکنید ، چرا كه اصراف و ناشکری  

در نتیجه این نکته مهم را مورد توجه قرار دهید كه همواره شکرگزار و قدردان باشید، یقینا افرادی  

مند خواهند    كنند از وجود نعمت های بیشتری از سوی خداوند بهره كه این موضوع را رعایت می

به طوری كه   دن  ی حتشد،  تمام  ه  یاز گرسنگ   ایاگر  ببرند،  نخواهد    ر یتأثآنها    یرو   یزیچ  چ یرنج 

ولی اگر افرادی قدردان این بركات و نعمات نباشند در حقیقت در پیروی از نفس خود گام   گذاشت

 به وجود خواهد آورد. نها آبرای را ضرر و زیان زیادی  در نهایتكه  ، برداشتند

 

 



 

 

 

 

 

 

متحد   با همدیگر   شود كه،تنها در صورتی ممکن می می كار را انجام ده  نی ا  میتوان ی نم   ییما به تنها 

بركت و نعمت باقی خواهد ماند و از بین  یقیناً  ،  های خود انجام دهیمدر خانه    شویم و این كار را

 ما را از داشتن آنخداوند    ، مو شکرگذار نباشی   مارزش وجود این نعمت ها ندانیاگر    ولی  ، رودنمی 

در پیمودن راه    و ایمانی راسخ   یابد  یت ایبه ما عنا  در پناه خود حفظ و  . خداوند ما راكندمحروم می

 چرا كه بزرگترین الطاف خداوند، وجود ایمان در دل بندگان است.  ، دیفرما عطاحق 

 . الفاتحه. قیو من اهلل التوف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ف یاهلل عمره شر دام نی )االربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

8813 31۴۴، جمادی االول  6/ 1۴00آذر ،  20  

11,December, 2021/11, Aralık , 2021 
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