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 «  ابو وقت خوروزه  »
   

 

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

 

عَختمی مرتبت  تحضر نور  أَشَقُُّهَا  أَفْضَلُ»فرمایند:  محمد مصطفی )ص( می  رش اهلل، ،    ، « الْأَعْمَالِ 

  انسان سخت   و روحِنفس    یاست که برا  یزیچ  همان  ، سختکارها سخت است. منظور ما از    نیبهتر

بخشد.  ی معطا      یشتریثواب بما  به    که    هستنداعمال    نیتر   لتیبا فضانجام اینع اعمال جزو  است.  

  لت یانجام آن فضو    فس استمبارزه با نَ  به معنای. بزرگرین جهاد، جهاد اکبر  مقدم است  ، جهاد  ناًیقی

 .آوردی م مغانمردم به ار یو فضل خداوند را برا

مردم سخت است.   ی کشورها روزه گرفتن برا  یدر برخ هستیم و     شریفرمضانِ  مبارکِ  ماِهدر    االن

خوابند و  ی کنند. روزها می را وارونه م  زیآنها همه چ  ؟کنندمی چه  پس    رند، یروزه بگ  دیباآنها  اما  

شده است، اما   رفتهی پذ  روزِه گرفتننوع    نیقبول است؟ ا  یاروزه   نیچن  ایهستند. آ  داریشب ها ب

اما به    رند، یگیروزه مافراد    یبرخ  د، یاز فوا صرفه نظر  کمتر است.   اریآن بس  یو روح  یجسم   دیفوا

نماز    همچنین بری از افراد، شوند.  ی م  داریمغرب ب  کیو نزد   خوابندیمل روز  و در طو  َحروقت سَ

آن   ده یپس فاخوابند.  ی گذرانند و بعد از نماز عصر در وقت مکروه میمرا  ظهر  خوانند،  یمرا  فجر  

 .کنندی نم  افتیبدن در یروزه را برا  دیوااز ف کی  چ یه هم،  آنها ست؟یچ
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بس  یسالمت   یبرا  روزه  پ  دیمف  اریبدن  تَصُِحُّوا«، دیفرمایم)ص(  اکرم    امبریاست.  »صُومُوا  روزه »: 

د  بَ  یزهای چو    ندارد  یاده یکه قبالً ذکر شد انجام شود، فا  یبه روش  ی. وقت«دیو سالمت باش   دیریبگ

پااز  را   نمیبدن  مر  ده، یفایب  یهااگر سلول  کند. ک  و  باشد،    ضیناسالم  داشته  به حکمت وجود 

که   یهنگامبَرد.  روزه از بین میزمان    ها دربودن روده   یها را در هنگام خالبدن همه آن  ، خداوند

بین می آنها   آنها خالص مرونداز  از شر  بدن دوباره عملکرد    رایبرند، زی شوند و سود م ی ، مردم 

 است.  سمومآن  ی بدن و پاکساز یبرا یانرژ نیا. کندپیدا می  یبهتر

  ه یشود. توصیگذارد و بدتر می م  یمنف  ریبدن تاث  یرو  دنیهنگام خوردن و خواب  ، صورت  نیا  ریغ  در

 ی س  قه، یپانزده دقکه حدود  ی را  روز  در ایام روزه داری، خواب نیماست که    نیا  )ص(اکرم    امبریپ

در بعد از ظهر و قبل از ظهر    زمان    نیبهتر  . داشته باشیداست را  دو ساعت    ای  کی حداکثر    ای  قهیدق

موجب  ، دیباش  صرعخواب    مراقباما    . باشدمی که  ا  یاریبس.  شودمی جنون    چرا  مردم  را    نیاز 

وقت بعد از نماز عصر  دانند خوب است.  ی که نم  یافراد  یبرا  این نکته  مطمئناً دانستن دانند.  ی نم

 ن ی اند. بنابراکرده   شتریدو ساعت قبل از غروب آفتاب است، اما االن ب  الًمعمو  ی طبق مکتب حنف

 . دیتا دو ساعت قبل از غروب آفتاب در آن ساعت نخواب دیمراقب باش

به ما گفته است. هر   اتیجزئ  نی زتریمطالب را با ر  نیا  )ص(اکرم    امبری پ  قیاز طر   متعال  خداوند

انسان سودمند است. نه   ی برا ی و روح  یاز نظر جسم ، قطعاًاندانجام داده  در سنت  کاری که ایشان 

غ  بلکه  مسلمانان،  تحق  زین  رمسلمانانیتنها  حال  بررس  قیدر  عنوان    یو  به  را  آن  آنها  هستند. 

که کلمه شهادتین را به زبان  دهد  ی وجه به آنها اجازه نم  چ یآنها به ه  فسنَ اما    رند، یپذی م  قتیحق

 . إنشاءاهلل کندیم ت ی مردم را هداو   تی ما را تقو مانیخداوند ا . ندبیاور

 

 و من اهلل توفیق 

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

31۴۴، رمضان 11 / 11۴۰، فروردین22  

11, Aprıl, 2022/11, Nisan, 2022 
 

 

 


