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 « شود   یم ضی اسراف منجر به زوال ف»
   

 

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  »
 

اسراف   لیو  دیاشامیو ب  دیبخور»:  دنیفرمایم  31، آیه  ره اعرافحضرت قرآن، سو  در  متعال  خداوند

این  .  «دینکن كهآمفهوم  است  این  ف  یه  زوال  موجب  ف  یم  ضیاسراف  شما    دیناپد  ضیشود.  و 

 .دیآن را داشته باش دیتوانی نم

و تنها دلیل این امر،     از كمبود غذا داریم  شکل است كه در همه جا خبردنیا به این  در حال حاضر

اكثریت مردم هیچ غذایی    ت. بسیار اسراف كردیم. اس  در قبال نعمات و الطاف خداوند  بودن  ناشکر

قرار  یت یوضع  نیكه چرا در چناندازند، آنگاه میپرسند: »ر می ن را دوآتر خورند و بیشنمی را كامل 

اند؟ و اگر نخواهد،    دهدی بركت م  یخدا بخواهد در هر كار   اگر  و   خواست خداست  «. اینگرفته 

  . ای نداردر هیچ فایده یگاین اتفاق حاصل شود، دو چون  برداز بین می نعمت را بركت ِ
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  دهد؟ ی را م  ما  یچگونه روز: خدا  ندیگوی مو    شناسندی هستند كه خدا را نم   یكافران  ا یدن  نی ا  در

  امبر یهستند كه پ  یاله   یایاز اول  ی. گروهاستبه خاطر صالحان فراهم شده      صرفاً  این رزق و روزی

با آنها   و  دریافت خواهید كرد  و باران  یآنها روزخاطر حضور: »به  ندیفرمایدرباره آنها م  رم)ص(كا

ت و  ابرك  ، ازدلیل وجود چنین اولیاء صالح و بزرگوار  متعال به  خداوندِشاءاهلل    إن  . د«یشو ی م  یاری

و قحطی    غذاییمواد  د بوبا كم در حال حاضر  گویند كه  میآنها    عنایت فرماید.   به ما  خود   رحمتِ

مردم به خاطر   ، در نتیجهد تا برای شما و دیگران كافی باشداسراف نکنیمواجه هستیم، بنابراین  

 . خواهند شد  روزیخودشان پ 

تنها   و  گ بودزربسیار بگذشته  جثه افراد در  وجود دارد.  السالم    هیحضرت نوح عل  ی در زمانایت حک

  و   كوه بود  کی به اندازه  او  جثه  توان گفت  یمه بود،  ماند  ی السالم باق  هیاز آنها در زمان نوح عل  ی کی

بدنش بزرگ بود.   رایشد، زینم  ریساه  هیچگ  اما    شد، اهی می برای دریافت غذا ربه هر طرف رفت  

: ندالسالم در پاسخ گفت   هی. نوح عل«یدبه من غذا بده»رد گفت:  السالم آمد و آن م  ه یعل  حنو حضرت  

اگر »گفت:  ن مرد  آ.  «میدار  ازیبه چوب ن  یكشت  لیتکم   یبرا  هستیم وا در حال ساخت كشتی  » م

. «دهیمبله غذا می  ند:» السالم فرمود  هیحضرت نوح عل  «، ؟یددهیبه من غذا م  برایتان چوب بیاورم، 

 بتواند دو كشتی همانند كشتی كه در حال ساخت  تا حضرت نوحاز چوب آورد    یپس آن مرد انبوه

بنابراین  .  این مقدار كافی نبوداو    یالسالم سه نان پخت و به او داد. البته برا   هینوح عل بود را بسازد.  

الرح  ریآن را بگ»:  ودندحضرت نوح)ع( فرم  خواهد    آن بركت با گفتن    ، میو بگو بسم اهلل الرحمن 

تنها یکبار آن را بر  »:  ندفرمود  مالسال  هیحضرت نوح عل.  «می گو  یمن آن را نم». مرد گفت:  «آمد

 كرد. ی كافر بود و او را باور نمآن مرد    ی«. شوه میزان راضی میزبان بیاور و مشاهده كن كه به چ

گفت بسم اهلل الرحمن    ؟ییگوی نم  راچ  :»دیدر حال بحث بر گفتن و نگفتن از او پرس)ع(نوح    حضرت

. مرد نان را خورد و نتوانست نان  «بخور نان را  االن    نیهم  »رمودند:حضرت ف.  «می گوی نم  می الرح

 «. رم یپذ  یرا نم  نی . من ا دیشما مرا مجذوب كرد»شده بود. او گفت:    ری س د، چرا كه  ورسوم را بخ 

السالم    هیمانده بود، نوح عل  یكه باق  یرا كه آورده بود برداشت و پراكنده كرد و رفت. با چوب  یچوب

 .را ساخت یكشت
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نخواهد  وجود    یشاءاهلل كمبود  نإ  م، یاسراف نکن  اگر  است كهگونه    نیما ا  تیوضع  ضردر حال حا

برا  . داشت را مت  شتیمع  شتر، یرآمد بكسب د  ینادانان  م  و  كنندی م   وقففقرا  از  ی فکر  كنند كه 

بیاورند  پولتوانند  می   ، توطئه  قیطر پول  ی، در حالبیشتری به دست  آورند  ی كه به دست م  یكه 

شاءاهلل خداوند ما را در پناه خود حفظ    باشد كه إنتوانند آن را بخورند.    یاست. آنها نم  ده یفایب

  كند. 

كند خورد، خداوند كارى مىغذا مىآن به وسیله آورد و اگر كسى گمان كند كه پولى به دست مى

تواند ی . او نمشده است  گرانیبه خاطر طعام خود مانع رزق و روزى د  رایكه طعام خود را فرو نبرد، ز

  ر كند و به آنها عقل و شعو مردم را حفظ  ،  خداوند قادر و تواناإنشاءاهلل  باشد كه  را بخورد.    غذا  آن

  شاءاهلل خداوند ما را حفظ   نإ ی نرسانند. ضرر  رزق و روزی به دیگران   كسب  ی تالش برا  دهد تا در 

 . و به ما بركت دهد

 

 و من اهلل توفیق 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

31۴۴، ذی القعده  9 / 11۴۰، خرداد91  

9, Jun, 2022/9, Temmuz, 2022 
 

 

 


