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 «  دیتجارت نکن ری خانه خود را درگ » 
   

 

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

 

دن  :ندیفرمای م   ملسو هيلع هللا ىلصاکرم    امبریپ فرزند  ایسعادت  و  تُ  صالح   داشتن همسر  ها رک و خانه خوب است. 

نعمت  و این     است  یخوب   ز یداشتن خانه چ  است.   آخرت  یبرا  مانیو ا   یادن   ی مسکن برا  :ندیگویم

توانند زندگی کنند و پناه بگیرند، کار کنند و خود می  خانهدر  مردم    .  از جانب خداوند است  یبزرگ

  طان یش  قطعاً، در دوره آخر الزمان هستیم و در این زمان یا حتی کارهای دیگران را هم انجام دهند. 

، حتی  هر چه دارند  بیشتر  کسب درآمد  یو مردم برا  افتدی م  یدهد. اتفاقی م  بیمردم را فر  شتریب

 . دهندو در نتیجه خانه های خود را از دست می  فروشندی م خانه های خود را

به   و در این میان ممکن است سود و یا ضرر کنند، ولی نباید هرگز  در حال تجارت هستند  مردم

از    ، بیشتر  تجارت و کسب درآمد  ه ب  و  شوند  کینزد  کنند، زندگی می که با خانواده خود در آن    یمکان

که االن   و مرتکب اشتباه شوند  بیاندیشند  مردم نباید اینطورفکر کنند.    خانه های خودفروش    قیطر

شتری بدست  خریم تا سود بیب بنابراین ارز خارجی ، است افتهینرخ ارز کاهش باال رفته و  طال ارزش

ا  یلیخ آوریم.   م  نی ها  را  می کنند.  ی اشتباه  محسوب  قرمز  خط  شما،  های  خانه  به   شوند، اکنون 

   بزرگ   ینعمت  نی. ادیدست نزن  ، دیکه شما و فرزندانتان در آن پناه گرفته ا  ییجا یعنی    خود  هایخانه
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معامله  را    ی گرید  یزهای چ  دیتوان ی . شما مست و باید از آن محافظت کنیدشما   ای از جانب خداوند بر

خودتان و فرزندانتان را  به خانه های خود دست نزنید و  ولی    د، یکنضرر  ای سود  کنید و از طریق آن  

 . بدبختی قرار ندهیدخیابان رها نکنید و در  در 

 ی مختلف  یزهای. چابدیی م شیبورس و ارز افزا  متیهر روز ق، آخرالزمان همانطور که گفتیم در دوره 

خواهم خانه  ی من م» که االن    :اندازدی فکر م  نی دهد و آنها را به ا ی م  بی وجود دارد که مردم را فر

دهند و ی خود را از دست م   یآنها خانه ها  .  «پنج خانه بخرم  ایآن سه    ی خود را  بفروشم و به جا

و طمع برای بدست آوردن    حرص که میتوجه کننکته   نیبه ا دیما با دیگر جایی برای زندگی ندارند. 

وند در زندگی خود به حضور خدا  گاه باش که تنهاآای سالک بدان و    پس.  ستیخوب ن  مال دنیا اصال

 ی. باش صی حر  و عبادت در محضر او

المثل عرب   کی ، گرفتن  برنج   یبرا  اط یهنگام رفتن به دم  گوید:که می   وجود دارد  یو ترک  یضرب 

در کجا قرار دارد   اطدمی داند که  هیچ کس نمیاست. اکنون    یدهد. مثال خوبی از دست م  را هم  بلغور

م  ولی االن  ی قبالً  مردم  دانستند.  ماکثریت  درس  ها  دانشگاه  میدر  درس  و  و ی دهند    لی خوانند 

 در مصر است.  یشهراط ی. دماطیکجاست چه برسد به دم هیدانند قونی نم

این   که  امکان نداشتدر زمان گذشته    شود وشت میکِدر آنجا    ایبرنج دنترین  و مرغوب  نی ترمعروف 

به صورت هم    یی مواد غذا  ر یبلغور و سا  همچنین.  وجود داشته باشد  به صورت فراوان  برنج در آنجا

تعارف می داشته  نوجود    فراوان بلغور  به مردم  بنابراین  آنها میاست،  ولی    ی برا  ا»م  گفتند:کردند 

به دگرفتن   بخورم  یخواه ی م  ام  است وترخوشمزه آنجا  برنج  ،  میروی م  میاطبرنج  آنیبرنج  به   جا م. 

به دست    بلغور  خواستند کهگشتند و میبرمی  ، یافتندنمیو به حکمت خدا در آن سال برنج    رفتندمی

نبیاورند   گرسنه  بلغور  ، مانندتا  بودند.    اما  فروخته  هم  باقی را  آنها  برای  چیزی  هیچ  نهایت  در 

 ماند«.نمی 

فروشند و در  یرا م  شانیمردم است. خانه ها  یفعل  تیوضع  نشان دادن  یمثال خوب برا  کی  نیا

نه تنها خانه خود را از  که    ، دریغ، بخرند  گریده خانه د  ایکنند تا پنج  یم  ی گذار  هیسرما دیگر  ییجا

 توجه بسیار نکته  نی به ا نیبنابرا دهند بلکه دیگر جایی برای ماندن هم نخواهند داشت. دست می 
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. مراقب  دیآن را از ذهن خود دور کن  د، یکار را انجام ده  نی ا  دیخواه  یکه چقدر م  ستیمهم ن،  دیکن 

 . خداوند ما را حفظ کند. دیکن استفاده ن یسپرده گذار و خانه خود به منظور تجارت  تا از دیباش

مستاجر که    ییآنهاو منفعت آخرت است.    ایخانه، سعادت دن است که    ن ی ا  ملسو هيلع هللا ىلصاکرم    امبریپ  هیتوص

اند ولی در مورد افرادی که صاحب خانه هستند ولی آن را از دست  هستند، خانه ای را اجاره کرده 

 پیش خواهد آمد. آنهادهند، انواع بالها و اتفاقات برای می

در برابر خصلت های بد و خواهشهای نفسانی که موجب حرص و آز در بدست آوردن  خداوند ما را  

 إن شاءاهلل.  حفظ کندشود، امور دنیوی می 

 

 ومن اهلل التوفیق 
 

 

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

3۱44، جمادی االول 2۰/ ۱4۰۰،  دی4  

25,December, 2021/25, Aralık , 2021 
 

 

 


