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 «  ماه مبارک 3وظایف   »
   

 

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

 

ختمی  خدا را شکر به سه ماه مبارک رسیدیم. ماه های مبارک رجب، شعبان و رمضان . حضرت  

فرمایند: »اللََّهُمََّ بَارِکْ لَنَا فِی رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبلغنا رَمَضَانَ«، »خدایا مرتبت محمد مصطفی )ص( می

در ماه رجب و شعبان بر ما برکت ده و ما را به ماه رمضان برسان«. این گفته حضرت رسول ارزش  

 .دهدواالی ماه های مبارک را نشان می

ا  برای  در گذشته  آنها مردم  از  مردم  امروزه  اما  بودند  قائل  بیشتری  اهمیت  و  احترام  ها  ماه  ین 

دهند و اصالً  برایشان  اطالعی ندارند. سه ماه پر برکت آمد و پنج ماه گذشته است. آنها اهمیتی نمی 

مهم نیست. آنها فقط نگران دنیا هستند و  به دنبال امور دنیوی می روند. فقط وقتی ماه رمضان 

 .فهمند. در غیر این صورت، آنها اصالً برای این سه ماه مقدس، ارزشی قائل نیستندی می می آید کم

کردند به حُرمتِ این ماه ها در زمان های قدیم حتی کسانی که اقدام به کارهای گناه و حرام می

 نوشیدند تا پایان سه ماه دست از گناه می کشیدند. به عنوان مثال، کسانی که مشروبات الکلی می 

 کند، پس به کلى از شراب  کردند. خداوند بعضى از آنها را هدایت مى مبارک شراب را ترک می 
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کردند، خداوند متعال نیز به احترام سه کشند.  حتی اگر عده ای دوباره شروع میخوارى دست مى 

خیلی خوب   بنابراین احترام گذاشتن به این سه ماه برای ماماه مبارک آنها را هدایت می کند.  

است. اینها، ماه هایی هستند که پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم آن ها را گرامی داشته و  

 فضایل آنها را بیان کرده است. 

از جمله فضایل بزرگی که در این ماهها نهفته است  و می توانیم آن اشاره کنیم این است که، برای  

د، ولیکن در این ماه ها می تواند ده و یا صد برابر بیشتر از  هر عمل نیک حداقل ده ثواب وجود دار

آن باشد. به همین دلیل است که در این ماه ها باید تا آنجا که می توانیم احسان کنیم، عبادت  

 .کنیم، تسبیحات کنیم، قرآن بخوانیم و صلوات بفرستیم. این یک سود بزرگ برای ما است

توانند  رد که آنها را تقسیم کرده اند و خدا را شکر همه می ذکر،اوراد و تسبیحات خاصی وجود دا 

توانند،  به آنها دسترسی داشته باشند. مردم می توانند همه آنها را انجام دهند و کسانی که نمی

نویسد توانند، انجام دهند. خداوند فضائل و ثواب این اعمال را به نیت آنها میباید تا آنجا که می

گاهی   اهلل.  شاء  نمی إن  برخی  می اوقات  عوض  در  ولی  بخوانند  قرآن  سوره  توانند  توانند 

کند.  اخالص،صلوات و تسبیحات را بخوانند و انجام دهند. إن شاءاهلل که خداوند آن را قبول می 

توانند، این اعمال نیک را انجام دهند و نباید  فرمایند که مردم تا آنجا که می زیرا خداوند متعال می 

توانند انجام دهند. اما فضیلت  ان خود را مصرف کنند، خوب است تا جایی که می بیش از حد، تو

این ماه ها را به یاد داشته باشند و هر روز از خدا بخواهند که این فضیلت ها و برکات را به آنها  

 عطا کند. 

زه همچنین از اول رجب تا دهم شعبان به مدت چهل روز خلوت وجود دارد ولی تا به االن هیچ اجا

ای برای این خلوت بزرگ داده نشده است. اما برای اهل طریقت، این خلوت واجب است و اگر اهل  

می قبر خود  در  را  آن  نکنند،  نشینی  گوشه  اینجا  در  انجام طریقت  پس خلوتی کوچک  سازند. 

شود، در حقیقت، اینچنین خلوت کوچکی برای شکرگزاری از خداوند است. این گفته و فرموده  می

باشد و همه می توانند آن را انجام دهند. از تهجد تا طلوع سلطان موالنا شیخ ناظم می  حضرت

 آفتاب، یا بین عصر و مغرب، یا بین مغرب و عشا، یا از عصر تا عشاء، انجام دهند. اجازه انجام آن 
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این کار راهی    برای همه وجود دارد. از امشب می توان شروع کرد و تا دهم شعبان ادامه داد. انجام 

 برای کسب پاداش بیشتر است. 

اعمال نیک، روزه گرفتن است و هر که می از این  این روزها برای روزه  یکی  خواهد روزه بگیرد 

خوب است. می توانید سه ماه یا روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیرید. با رعایت آن در طول  

یاف نیز دست خواهید  روزه  به فضیلت  مبارک،  ماه  ها فضیلت  سه  ماه  این  در  زکات  و  ت. صدقه 

 بیشتری دارد و وسیله ای برای کسب ثواب بیشتر است. 

ترین آن، این است  البته که کارهای بیشتری باید انجام شود اما به ذهن ما خطور نکرده است، مهم

ه آن احترام  هایی است که خداوند متعال نیز بها، ماه ها احترام بگذاریم، زیرا این ماه که به این ماه 

فرمایند: »رجب ماه من است. شعبان ماه پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و  گذارد. خداوند متعال میمی

آله و سلم و رمضان ماه امت است.«. این ماه ها بسیار مقدس و پر برکت هستند. اولیا و عابدانِ  

ند. إن شاءاهلل برای  صالح که همیشه در حال عبادت هستند، در این ماهها عبادت بیشتری می کرد

ما هم برکت بیاورند و به ایمان ما، قوت ببخشند. إن شاءاهلل لطف خداوند متعال و بخشش و مغفرت 

 او را به دست خواهیم آورد. 

 

 اهلل توفیق و من 

 

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

31۴۴، جمادی الثانی 28 / 1۴۰۰،  بهمن 21  

1, February, 2021/1, Şubat, 2021 
 

 

 


