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 «  سه ماه عبادت »
   

 

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

 

ز  را شکر فصل  ا  معنویی  یبایخدا  بلکه فصل    ست، ین  دنیوی  یفصل معمول یک    نی در راه است. 

 ه یپربرکت آن هد   یو شبها  لی شود. ثواب و فضا  یآغاز م  نده یاست. سه ماه مبارک از هفته آ  آخرت

 و آله.  هیاهلل عل  یبزرگوارمان صل امبریاست از جانب خداوند متعال به امت پ یبزرگ

و نور الهی   آرامش ، کنند یعبادت م  ی . مردم وقتهستندعبادت   ماه های نی محبوب تراین ماه ها، 

. شوندبندگان محبوب خدا می کنند. آنها    یم  امیخداوند ق  شگاه یو در پ  شود در وجودشان زیاد می 

 هستند.   ییبا یز  یمهم و ماه ها   اریبس  یمسلمانان مهم است. ماه ها  یسه ماه مبارک برا  نی ا  نیبنابرا

که   یتا زمانو    که جنگ در آن ممنوع است  ، حرام  یاز ماه ها  یکیاست.    فیرجب شر  ماه   یاول 

 ی اجازه جنگ با کسان  رخ دهد.   یجنگ  دیحمله نکنند و مردم از خود دفاع نکرده باشند، نبا  گرانید

 است.  حرامماه   نی کنند وجود دارد، اما اعالم جنگ در ا یدفاع از خود به شما حمله م یکه برا

باشیمبزرگ است    ییبا یز  نیا را شکرگزار  باید خدا  اکه    ی شتریب  لتیماه ها فض  نی . عبادت در 

 هفتصد   ایهفتاد برابر    نجایمعموالً ده برابر است، ا  بسیار و  ثواب صدقه  دارد.    گرید  ینسبت به ماه ها
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قدر    دیبا  نیدهد. بنابرا  یهر قدر که بخواهد مو    خداوند متعال است  شگاه یدر پ  شتریب  یحت   ایبرابر  

 . میفرصت استفاده کن نیو از ا   میآن را بدان

. روزه گرفتن را از اول  دندینام  یآن را روزه سه ماه مبارک م  یاله  یایاز اول  یروزه هم هست برخ 

  ن ی هر کس ا.  کنند یکار را م  نیمردم االن هم دارند ا خدا را  شکر  کنند و    یشروع م  دیرجب تا ع

است   یاز عبادات. ردیدوشنبه و پنج شنبه روزه بگ یروزها ایتواند حداقل سه روز  یکار را نکند م

  ک ی دارد. روزه    یثواب بزرگ  که  نافله است،عبادت  ماهها انجام دهند  نی در ا   دیبا   قتیکه اهل طر 

 عبادت با ارزش است. 

با  یبرخ  ن، یهمچن باشند.  نگرفته  افراد ممکن است عمدا روزه  باشد  یروش   دیاز    ی برا   تا  داشته 

شود. یبار انجام م  ک ی  کفاره روزه است.    روزه   کفاره   ، . اما قبل از آن شصت روزرندیروزه بگ  جبران  

ب رمضان  سال    ستیاگر کسى  فقط  ماه  باشد،  نگرفته  نتواند  می بار    ک یروزه   ، روزه کفاره    ت یبه 

 . ردیروزه بگ ، روز صتش

دو روز    یکیگرفتند. اما نه از اول رجب بلکه    یسه ماه مبارک را روزه م   نیمعموالً مردم در گذشته ا

ماشاءاهلل .  میرا پارسال هم گفت  نیروز هستند. ا  29از ماه ها    یشروع کنند. بعض  دیقبل از آن با

.  اندروزه گرفته    ، روز  59گفتند  احمق نتونستن حساب کنن و از اول رجب شروع کردند.    یعده ا

  ن ی . با ادروو هدر نمی   ستین  هوده ی. هر چند بستیدرست ن   نی. ادیحتما از قبل حساب کرده باش

دو روز قبل از ماه رجب شروع کرد تا شصت    یک ی  دیشصت روز باشد. با  دیمهم است. با  کفاره   حال، 

شود. روزه واجب    یروزه ماه رمضان کفاره محسوب نم   رایقبل از روزه ماه رمضان تمام شود، ز  ، روز

 است. 

  یی . خانواده ها رندیگ  یروزه م یآمده اند و هر از گاه  ایاست که مسلمان به دن  یدر مورد کسان ن یا

کرد    تیاما خداوند آنها را هدا  ، به آن عادت ندارند  یهستند که هرگز روزه نگرفته اند. آنها از کودک

 یکار م  نیا  انجام. بعد از  کفاره روزه های خود را بپردازند  دیبا  در این صورت آنهاو روزه گرفتند.  

از دست رفته آنها   ی. روزها رندیدوشنبه و پنج شنبه روزه بگ  یدر ماه، روزها  دو بار  ای  کی توانند  

 انجام شود.  دیروزه با  یاست که قبل از قضا   یعبادت در غیر اینصورت کفاره شود.   یم رفتهیپذ
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وجود ندارد. انگار تازه متولد شده اند. خداوند آنها را به    و تکلیفیاجبار  چ یتازه مسلمانان ه  یبرا

   ا ی  یضی . اما اگر عمداً بدون مر ستیآنها ن  یبرا  یا. روزه کفاره ه است  دی اسالم بخش  رش یخاطر پذ 

کفاره بجا آورند.   دیمسافرت افطار کنند، همان طور که پس از مسلمان شدن در سالمت کامل، با 

 آنهاست.  یاره شصت روز برا صد روز، کف ایروز باشد  کی

ما   یمبارک برا   یماه ها  نیا و      می شااهلل توبه کن  نباشد که إن شاءاهلل خداوند همه ما را ببخشد. إ

 باشد.  ریخ

 

 من اهلل توفیق و 

 

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

3۱۴۴، ثانیجمادی ال 52۰/ ۱۴۰۰،  بهمن 9  
29,January, 2021/29, Ocak, 2021 

 

 

 


