
 
 
 
 
 
 
 

 رمضان ماه تجلی

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

 مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،مدد يا رسول هللا، 

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 دوشنبه. خوانديم شريف شعبان آخر جمعه نماز همچنين. رسيدن پاين به تقريبا های ماه سه از تا دو

 شروع داره رمضان مبارک ماه. است مانده باقی روز يک شريف شعبان پايان برای. شود می روز دو در

 .کند موفق را آن هللا .ميشه

 

 و قبلی قدرت آنها. زمان طول در اند کرده تغيير و تر مسن آنها. نيستند موقع آن مثل مردم البته

 و کند عطا ما به انشآهلل نفس آخرين تا را رمضان روزه و رمضان هللا که. اند داده دست از را همت

 .بدهيم انجام احسن نحو به را اش تراويح و نمازش که بدهد قدرت ما به خداوند که باشد. نگهدارد
 

 طوری به باشند ها ما با که: قدرت و شنوايی، بينايی،. است ما( ص) پيامبر حضرت از دعا اين

 ترک را آنها ها ما که قبل تا نکنند ترک را ما آنها که .کنيم ترک را دنيا اين که زمانی باشد ما ارث که

 .کنند ترک را ما آنها که از قبل کنيم ترک را آنها که. کنيم

 

 سالمت، برای بخواهيم هللا از. "است مهم موضوع يک اين. ما( ص) پيامبر حضرت گويد می

 در که کنيم می خواهش را ها اين انشاءهللا همچنين،. ما( ص) پيامبر حضرت گويد می" بخشش، و اشتها،

 .نشوند محروم هايمان عبادات

 

 در صد در که زمانی بدهيد انجام روزه توانيد می همچنين بخواهد،( جالله جل) هللا که هنگامی

 هستيد قادر بودن اگر است ديگر موضوع يک آن اما بدهيد، انجام را خود نماز توانيد می و هستيد صد

. است بزرگ نعمت يک اين. نکند محروم نعمتش اين از را ما انشاءهللا خداوند، که. شديد خسته چونکه

 درک خواهند نمی آنها بدهيد،  توضيح او به کنيد سعی چقدر که نيست مهم فهمند، نمی که افرادی برای

. بودند باقلوا آنها که مثل خورد می را آنها و دارد، دوست جو و يونجه خر کون، صرفه تا حضور. کنند

 نمی درک را آنها که چرا کند نمی نگاه حتی را آنها و بگذاريد، ديگری چيزهای بگذاريد، او جلو را کباب

 را مزه اين همه به هللا که. کنند ترک توانند نمی را آنها  رسيد، بهشان عبادت و ايمان مزه که افرادی. کند

 .کند عطا

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 نمی گيرند، می روزه را ماه سه اين که افرادی مواقع از بسياری چراکه گوييم؟ می را اين چرا

 گفتيم، که همانطور زيرا. بيماری يک دليل به ناخواسته بدهند، انجام را رمضان روزه حتی ديگر توانند

 است، نگرفتند روزه که کسانی برابر باج يک ها، ايالت اين در. دهد می رخ افراد در مختلف های حالت

 می که نچهآ از فراتر چيزهايی مسئول ّجل و ّعز هللا. بدهند انجام توانستند نمی آنها که هايی پرستش و

 .کند نمی کنند تحمل توانند

 

 قادر که دیافرا.  بدهند انجام را آن توانند نمی آنها که زيرا دارند غصه افراد اين دوباره، هنوز

اِحِمينَ  أَْرَحم   لجّ  و ّعز هللا که حالی در. شوند می اندوهگين بعدا   ندادن، انجام و بودن عبادت اين انجام به  الرَّ

 را پاداش و شوند نمی پاداشش از محروم بدهند انجام را آن توانند نمی که افرادی.  است االکرمين اکرم و

 حل در نندک می ترک ها عبادات اين آنها. دادن انجام ناخواسته را آن آنها که آنجا از. مياورند دست به

 .دادند انجام که مثل عنوان به دهد می پاداش آنها به هللا.  شکايت

 

 اگر یحت باشيد، است ممکن که جا هر. است ماه ۱۲ از سلطان آن واقعا  . است رسيد زيبا ماه اين

 جا هر. ميدهند انجام را رمضان روزه   که کسنی برای است زيبا هنوز آن باشيد، دنيا جای ترين خوار در

 قدسم های مکان يا و مدينه، مکه، در چه باشيد، مکان ترين زيبا در اگر حتی  باشيد، است ممکن که

 هم هنوز ّجل و ّعز هللا باشد، دنيا جای ترين وفا بی در گفتيم، که همانطور است، فرد اگر حتی. ديگری

 وشحالخ فرد آن و فرستد می( پايين) رمضان تجلی او فرستد، می پايين بود قرار شخص آن برای که تجلی

 .است

 

 هللا های نعمت با که وقتی نيست شدن غمگين به نياز هيچ که هنگامی شوند می غمگين مردم البته

 وجود مغ به نياز هيچ بنابراين. است کرده انتخاب هللا که هستيد بندگانی از يکی شما. است شده مفتخر

 کافی هانداز به آن و باشد شما بر برکت اين تجلی است ممکن و دهيد می انجام را رمضان وظايف. ندارد

 ظاهر به مچنينه السالم عليه مهدی که انشاءهللا. برساند بسياری های رمضان به را ما هللا انشاءهللا،. است

 و. شدبا راضی همه از هللا که باشد. برسد رمضان تجلی بهمين دنيا کل که طوری به وقت اسرع در برسد

 .باشد مبارک آن که

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 حضرة از بعد أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ شعبان ۲۷


