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 « یدنشو  کی نزدتباهی به  »
   

 

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 تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ »

. خداوند  د«ینشو  کی نزد  یدی: »به پلندیفرمایم  4  هیخداوند متعال در حضرت قرآن سوره انعام، آ

بلکه  د، یو استفاده نکن دیرا انجام نده فیکث  یدهد که نه تنها کارها یهشدار م یمتعال به گونه ا

ست؟ اول از  یکلمه چ  نیاست و منظور از ا   فی کث  ی. »الَْخبَائِثَ« به معنادیهم نشو  کیبه آنها نزد

نها و در  الکل و گوشت خوک   ا  تی همه،  دسته هستند.  مردم    کی همه در    نهای فضوالت است. 

. چرا که دینشو  کی به آنها نزد  جهیدر نت  توانند، یتوانند فضوالت را بخورند؟ آن ها نم  یچگونه م

  کند، یاز آنها را امتحان م  یکی   یشخص  یو وقت  دیآنها را ترک کن  دیتوان ی نم  د، یشو   کیاگر نزد

 .آن را ترک کند تواندی نم

کنجکاو  یک ی  زین  دنیکش  گاریس با  و  آنهاست  م   یاز  وقتشودی شروع  به    ی.  دوستان هستند  با 

  که آنها  یبه طور  کند،ی از مردم را حفظ م   ی. خداوند برخ کشندیم  گاری و س  کنندی نگاه م  گر یکدی
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هم، که   گاریافراد هر چقدر هم عاقل باشند و  س ی. اما برخکشندینم گاریآن متنفرند و س یبو از

توانند از شر آن خالص شوند. لذا از خداوند متعال از جانب رحمت   یبد است، نم  یبو  یو دارا  فیکث

: دیگوی م  بلکه  د«، ی: »از آن استفاده نکندیگو  ی.  او نم دینشو  کی: که به آن نزدندیفرمایو بخشش م

نزد   ی»حت آن  نشو  کیبه  نزد د«یهم  اگر  استفاده    د، ی شو   کی.  آن  ماز  معتاد  آن  به    و   دیشوی و 

 .دی آن را ترک کن دیتوانی نم

. م«یکنی م   یشرط بند  یو هر از گاه  میکنی:» ما فقط تماشا مدییگویاست. م  نطور یقمار هم هم  در

شما    یبرا   یسود و منفعت  چ ی! چرا که هیهم نشو  کیبه آن نزد  یسالک بدان و آگاه باش که حت  یا

. دیکنی م  ف یخود را کث  زیو درانتها شما فقط پول تم  آوردی جز ضرر به ارمغان نم   یزیندارد و چ 

ن  یشما در هر صورت  برنده شو   ی زیاگر چ  یحت  د، یستیبرنده  برکت  چ یه  د، یهم  و    تان یبرا  یسود 

  ی از استفاده از پولِ حرامِ قمار سود  چکسیشما سم است. ه   یهد داشت و تماماً ضرر و برانخوا

ن  برکت  نعمت و  تنها که  نه  ب  ی زیبلکه چ  ستینبرده است. قمار  از  را   برد، ی م  نی است که برکت 

. دیمانند قمار متوسل نشو   ییزها یهرگز به چ  نی . بنابراکندی م  یو از هم متالش   رانیها را و  انواده خ

 .خداوند ما را حفظ کند

س  اگر کن  گاریبه  م   م، یاشاره  معتاد  کامال  را  بسکندیانسان  متعال  خداوند  که   یاری .  را  مردم  از 

ساخته شده    طانیتوانند را حفظ و به آنها کمک کند. از فضل،  ش  یترک کنند، اما نم  خواهندیم

مورد    نیو ا   داز شَّرِ آن خالص شون  توانند ی و مردم نم  کندی د مخو  ر یرا اس  ا یتمام دن  ن، ی است. بنابرا

به اذن خدا آن    ی. اما برخباشدی م  طانی از جانب ش  نکار یآن است که ا   یژگ یو   ن یو بارزتر   ن یبزرگتر

 .اندرا رها کرده 

  ی چا   ای  یدن یو نوش  چ یساندو   کیبد است،    زانیبه چه م  نکاریکه ا  دیداشته باش  ادیبه    نکهی ا  یبرا

اما بس  یکار را م  نیا  یکس  ا ی.آدیببر  ییرا به دستشو   گار یاز افراد در آنجا آزادانه س  یاریکند؟ 

است.    همشاب  دهند، یانجام م   ییکه مردم در دستشو  ییاست که با کارها  لیدل  نیو به ا  کِشندیم

، الکل  یو بد است. حت  فیکث  یعمل  دنیکش  گاریس  ، یاست که در حکمت خداوند  لی دل  نیو به هم

  ی کسان  یدرس بزرگ برا  کی  نی. اکِشندیم  گاریاما آنها س  نوشد، ی کس در توالت الکل نم  چ یه

  از دنشِ بکِ گاریس خواهندی باشد تا هر بار که م ادشانیتَرک کنند. إن شاءاهلل   خواهند ی است که م
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و    یسم  یزهر   نیا   کشم، یسم رو م  نیخاک و ا   نیکنم؟ من دارم ا   یبپرسند:» من چه کار م  خود

  ی دهد. من را بدبو  و به سالمت   یقرار م  ریکند و افراد را تحت تاث  یاست. هوا را آلوده م  فیکث

 «. .شود یم انمیاطراف یباعث ناراحت  ن یهمچن رساند، ی م بیآس

: ندی بگو  دیها نبا. بچهدیاز همان ابتدا از آن اجتناب کن  ن، یکند. بنابرا  یاز مردم محافظت م  خداوند

  ی زمان  یآن را ترک کنند، حت توانندیبزرگساالن هم نم یحت  رایآن را امتحان کنم«، ز مخواهی »م

راه و    کی  وانعنبه آن به  دیشروع کنند، نبا  خواهندیکه م  یبر تَرک آن دارند. کسان  میکه تصم

  ی از آن دور   دیو با  رند یآن را در دهان خود بگ  دیخوب نگاه کنند. آنها نبا  یبه عنوان رفتار  وه یش

  .کنند

ها کمک کند. ان شاءاهلل هر چه زودتر آن را تَرک    یگاریکه خداوند ما را حفظ کند و به س   باشد

 کنند. 

 و من اهلل توفیق 

 

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

3۱44، ثانیجمادی ال 9۱/ ۱4۰۰،  بهمن 2  
22,January, 2021/22, Ocak, 2021 

 

 

 


