
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 « ماند یبدون مجازات نم یخودکش » 
   

 

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 

 «  وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالَْحقِّ »
 

و کسی را که خدا کشتنش را    »فرمایند:  می  33، آیه  اسراءخداوند متعال در حضرت قرآن، سوره  

را   چکسیه دنیفرمای خداوند متعال م  . « حرام کرده ]و به جانش حرمت نهاده[ جز به حق نکشید، 

ناحق نکش را    اوندستاز طرف خد  یا   هیهد  یزندگ  زیرا  . دیبه  برسد، خداوند آن  و چون وقتش 

نم بگ  گرانیجان د  دیتوان  یخواهد گرفت. شما  ادیریرا  وقت  نی.  حوصله شان سر    یروزها مردم 

 .رندیم یو م زنندی م یدست به خودکش رود، می

نتیجه زنند  ی م  یکه دست به خودکش  یاکثر کسان  مطمئناً از عقل سالمی برخوردار نیستند، در 

دهند، می کار را انجام    نیآگاهانه ا ی عاقل  مردم  ی وقت  ولی  ، با خداست  این کارمجازات و حساب  

در دام دور شوند،    مشکل دنیوی  کیکنند از  ی م  یکه سع  یاست. در حال  خیلی زیادمجازاتشان  

 شوند. ی م  یشتریگرفتار دردسر، رنج و شکنجه ب آنهاافتند.  ی م مشکل بزرگتری

 



 

 

 

 

 

 
 

 

  شوند افسرده    بسیار  مردماکثریت    دوران کنونی موجب شده است تا  سختِقرار گرفتن در شرایط  

مرگ عنوان  را  ،  یا خودکشی  و  رستگاریبه  و  نجات  ابدانند  راه  عده  م  ی .  ما  ما   ندیآینزد  از  و 

و ما برای مرگ کسی دعا   از جانب خداست  ی زیمرگ چ.  میمرگشان دعا کن  یخواهند که برایم

ن شاءاهلل برطرف  إکنیم که  شان دعا می تکنیم، بلکه اغلب اوقات برای بر طرف شدن مشکالنمی 

   . رندیظالمان بم یدبگذار شود. 

  ، دهندی کار را انجام م  ن یکه ناآگاهانه ا   ماریب  ای   وانهیافراد د   م، یصورت، همانطور که گفت  نیا   ر یغ  در 

حساب این دسته از افراد با  ، در نتیجه  کنندخود احساس نمی   در ذهن و قلبرا  حضور خداوند  

  ی رستگار   نیا  رند، یگی م  یبه خودکش  میتصم  یورشکستگ  لیافراد عاقل به دل  یاما وقت   خداست. 

این افراد هیچ  شوند.  ی نم   یورشکسته ها زندان ،  ْحبَسُون«یُ»الْمُفْلَسُوْن لَاْ    ندیگوی در اسالم م .  ستین

ندارند و شما باید این را به همگان اعالم کنید، که این مرد ورشکست شده است تا بر    دیگری  چیز

که او دیگر توان    رایز  د،نبا او کار کن  دینبا   ولی  ،افرادی که عالقه دارند به او کمک کنند  ، این حساب

کردند  افراد را در سراسر کشور معرفی می ، این گونه  در زمان گذشته  همکاری از لحاظ مالی را ندارد. 

 وجود ندارد.  یا زندانی  افراد ورشکسته حبس یصورت برا نیا  ریدر غتا دیگران را فریب ندهند. 

این چنین است که افراد ورشکسته باید با این مشکل کنار بیایند و زندگی کنند، این نتیجه اعمال  

ای سالک بدان و آگاه باش که اگر کار داشته باشند.    مانی به خدا ا  آنهاست و باید به آن راضی و

ولی اگر در    ست توو این امتحانی برای    نیکی را انجام بدهی، نتیجه خوبی را دریافت خواهی کرد

توانی  فکر نکن که با خودشی میو    ، مجازات خواهی شدباشیاین دنیا مشغول به فتنه و بدی شده  

تکرار خواهد   توبارها برای  قیامت  شوی که تا  چنان عذابی دچار می  به  چرا کهخود را نجات دهی ، 

مرگ او و صحنه    یرنج واقع   رد، یکه بم  یانسان به هر نحو:  اکرم فرمودند  امبریهمان گونه که پ  شد. 

 .ادامه دارد  امتیمرگ او تا روز ق یها

.  نجاتی وجود نخواهد داشت  هیچ راه  "کنمیو فرار م رمیم یمن م"گفتن اینکه خودکشی کردن و با

برا  یمؤمنان  یبرا   یرستگار به عجله    یازین  هیچ مرگ هستند.    یاست که منتظر فرمان خداوند 

همه،  ستین حال  هر  مقرر  به  زمان  خودکش  در  مرد.  کش  یخواهند  زجر  ق  دنیو  کار    امتیتا 

 کنند،    نی اگر عاقالن چن  وکنند.    یکار را م  نیها ا   وانهی د   م، ی. همانطور که گفتستین  یهوشمندانه ا 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .تآنها آگاه اس یاز حال و سخت امتیو خداوند در روز ق تا قیامت عذاب خواهند کشید

کشو  در  اغلب  بیگانهخودکشی  جهان    رهای  ثروتمند  مو  می اتفاق  فکر  آنها  که یافتاد.  کنند 

نماندمردم هستند.    نی رتباهوش  بم   ند خواستی که م  انیکس  یبرا   آنها  که  ناگفته  ند، ریبدون درد 

 نیآنها چندادند.  می  یقرص  ایکردند  می   قیتزرآمپولی را  به او  ، به طوری که  چیزی را اختراع کردند

استفاده ،  روزی مجبور شوند آنچه را که خود اختراع کردند  د و امیدوارمدرست کردن   زیرا ن  یخدمات

 . کنند

کنند کنند در اصل از ایمان ضعیفی برخوردار هستند و فکر می افرادی که اقدام به خودکشی می 

ای سالکین  که مرگ پایان همه چیز است، در حالی که با مرگ زندگی جدیدی شروع خواهد شد.  

قرص از  ر  گطریق الی اهلل بدانید و آگاه باشید که رنج مرگ برای همگان وجود خواهد داشت، حتی ا

آمپولی برای مرگی با رنج کمتر استفاده کنید، باز هم این سختی وجود خواهد داشت، برای برخی    یا

 افراد زیاد و برای برخی کم. 

بیشتر دچار افسردگی و ناامیدی  مخصوصاً جوانان که  ،  گرفتار شوند  طانیدر دام ش  دیپس مردم نبا

که    دیدان  ی. چگونه م"دارم  یمن عمر طوالن ":  ندیگوی آنها م  دهند. شوند و این کار را انجام میمی

طوالن زندگ  ی حت   د؟یدار   یعمر  هم  سال  هزار  نهایت، دیکن  یاگر  زدن    کی در    در  هم  به  چشم 

عمری    ست؟یچ  یداشته باشند. زندگ  مانی به خدا پناه ببرند و به خدا ا  دیگذرد. پس مسلمانان بایم

که   م  کی در  است  زدن  هم  به  بنابرا  یچشم  نابود    د، یکنی م  یخودکش  یوقت  ن، یگذرد.  را  خود 

 . دیکنیوارد م انتانیرا به اطراف یاد یو درد و رنج ز دیکنیم

و    جمهوری باشقورتستانمثل    یاسالم  یدر کشورهاچرا که  بودم،    نیغمگ  می رفت  هیبه روس  یوقت

م ما  به  مردم  »خ یتاتارستان،  همکالس  یلیگفتند:  خودکش  یها  یاز  از    یما  آنها  البته  کردند«. 

 .کردند یخودکش نییپا  نی در سن بودند وخارج شده  سمیکمون

دارد،  وجود  خودکشی  برای  بزرگی  بسیار  دل   ن، ی بنابرا  مجازات  در  ایمان  مومنان  وجود  های 

إن شاءاهلل که   ا بسیارمهم است.  و    مانیخداوند  را  دیگر  ما  و  مسلمانان  تا   کند  تی تقومستحکم 

 خدا بسپارند.  و اراده بر خدا توکل کنند و مرگ خود را به خواست ، کنندی چه مکه بدانند 

 . د و ما را به حال و نفسِ خود واگذار نکندیماخوب عطا فر یخداوند به ما زندگباشد که إنشاءاهلل 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 . الفاتحه. قیو من اهلل التوف 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.hakkani.org 

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

3۱۴۴، جمادی االول 9/ ۱۴۰۰آذر ،  32  
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