
 
 
 
 
 
 
 

 رمضان ماه فضائل 

 

 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

 

 

 دوباره که( جالله جل) هللا به شکر. است رمضان فردا و کنيم، می شروع تراويح امشب انشاءهللا

 .باشد مسلمانان و اسالم برای خوب انشاءهللا. است خوب و برکات ماه اين انشاءهللا. رسيديم زيبا ماه يک به

 

 نه مردم. است فرض ماه اين در روزه نداريد دوست را آن يا داريد دوست را آن شما آيا البته،

. گيرند نمی روزه اما هستند سالم و قوی که کنيد می پيدا مردم بسياری. کنند نگاه سخت عنوان به را آن بايد

 برای است سم لقمه هر. است آنها برای دادن دست از اين. است سود شان برای که نکنند فکر آنها که

 .است شان نفع به که کنند فکر بايد نه آنها. است گناه اين. دهند نمی انجام رمضان ماه در روزه که کاسنی

 

 هللا نزد در آنها بيمار، افراد برای اما. هستند سالم که کسانی به است مربوط گويم می آنچه البته،

 .دهند می باج دائمی بيماری يک با افراد .دارند الفدية يک آنها .می شوند گرفته نظر در معاف( جالله جل)

 پيامبر حضرت. بدهند انجام بعدا   را آن توانند می آنها و هستند بيمار معينی دوره يک برای افراد برخی

 روزه روز يک عمدا که افرادی" بهانه، هيچ بدون شکنند می را روزه که افرادی مورد در گويد می( ص)

 بياورند، دست به را روز آن فضائل و پاداش توانند مین آنها شوند، می پشيمان آن از بعد و شکنند می

 ".ندنام نه روزه بدون روز يک شان زندگی آخر تا آنها اگر حتی

 

 آنها که ارزش با چيزهای ببينند، دادند دست از که آنچه قسمت از ارزش و باشند مرقب بياد مردم

 اگر. هستند سودمند کنند می اطاعت را هللا و دهند می انجام زمان در را کار اين که افرادی .دادند دست از

 توانند نمی آنها بشوند، پشيمان بعدا   آنها اگر حتی کنند،( جالله جل) هللا با مخالف و شورشی آنها اگر نه،

 بياورد دست به روز آن فضيلت تواند نمی کس هيچ بنابراين. بياورند دست به را روز آن فضيلت دوباره

 ارزشمند ثروت. هستند ارزش با بسيار چيزهای عبادات اين. بگيرد روزه سال ۸۰ برای آن اگر حتی

 .باشد ما ياور هللا که باشد. است بزرگ نعمت يک اين. است ارزش با پرستش دادن انجام: نيست

 

 و" کردند، جادو شما به" گويند، می همه به کنند می معامله ها جن با که خواجه اين، بر عالوه

 .است خوب اوقات گاهی روزه نه،." گيريد نه روزه هرگز. هستيد مريضی تو" گويند، می پزشکان

 

 



 

 
 
 
 

وا  ُصوُموا تَِصحُّ
 

 نگاه را خود وضعيت بايد مردم. گويد شريفمی حديث در" کنيد، پيدا را سالمت و بگيريند روزه"

 حال، اين با. هستيد کار اين انجام به قادر اگر بدهيد ادامه را روزه و کنيد، سعی روز چند برای را آن کند،

 بايد آنها. بدهند باج توانند می آنها سپس شوند، می بدتر آنها و کند تحمل تواند نمی را آن خودتان بدن اگر

 .کند می تغيير فرد بدن به توجه با اين. نيست حقيقت گويد می دکتر چی هر که يعنی. کنند توجه هم اين به

 

. بگيرند نظر در را خود بدن بايد مردم اما د،ينکن گوش را ديگر کسی يا دکتر گويم نمی بنابراين،

 اگر .بدهند ادامه ميتوانند آنها است، کنترل قابل آن اگر و کنند، امتحان روز دو روز، يک برای بايد آنها

 می را آنها بهانه( جالله جل) هللا و دارند، بهانه آنها سپس هستند، بيمار بسيار گرفتن حال در آنها اگر نه،

. هستند کار اين دادن انجام قادر آنها اگر کوتاه، روز طول در بگيرند روزه توانند، می آنها واقع، در. پذيرد

 مثل را آن هللا. بخشد می را آنها هللا و بدهند، پرداخت باج بدهند، جامان را آنها توانند نمی آنها اگر نه، اگر

 پاداش برساند، را پاداش همه او که. کند قبول را ما عبادات و روزه همه هللا که .کند می حساب شده انجام

 .زيبا ماه اين در انشاءهللا معنوی،

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 محمد محمت عادل حضرت شيخ

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ شعبان ۲۹


