
 
 
 
 
 
 
 

 ماه ها ۱۱ سلطان 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 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

 

 

های روز، بنابرين هميشه هللا را شکر می کنيم. رسانده استروزها ( ما را به اين هلالج لجهللا جل جالله )

هيچ کدوم از ما ها را  باشد که خداوندهستند.  مؤمنان واقعی، برای اسالم، و برای زيبا برای مسلمانان

 . خواهيم شدرمضان چون ورد ماه  خواهيممی  تراويح فردا شبگمراه نه کند. انشاءهللا 

 

را ميبينيد.   هالل(: ورد می شويد زمانی که ماه هاللمی گويد )ديدن  (بينايی)ديدن،  "رؤية"

نها آ( هستند. کسانی که حاکم هستند) اولی االمر( را پيروی می کنيم چونکه ديانت) مذهبیدولت و امور 

را   تراويحاست. فردا شب  "رؤية" با توجهرمضان  محاسبه می کنند و شنبه اول "رؤية"آن را به عنوان 

شروع خواهيم کرد. ماه رمضان يک ماه مقدس و يک ماه زيبا است. همه زيبايی اين ماه را ميفهمند. 

 .است ضروری معنویزندگی  ، بلکهدنيویبنابراين نه تنها 

 

 حضرت پيامبرآنها ماه رمضان است.  از د. و زيباتريننوجود دار هلل یو ماههای زيبا های دوران

بان نيز زيبا هستند، اما خداوند اين ماه را زيبا تر کرد زيرا عمن". رجب و ش امتميفرمايد: "ماه  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان

غذای  لذت بيشتری ببريم، شادتر باشيم و به اين دليل که بتوانيماست. او آن را بسيار زيباتر کرد،  امتماه 

 .ماه رمضان است ها،ماه  ۱۱معنوی ما را دريافت کنيم. سلطان 

 

با و برکت بگذرد. روز ها روزه و شب ها  فراوانیانشاءهللا مبارک و خوب باشد. انشاءهللا با 

خداوند متعال و شکوهمند : همه اين ها زيبايی و برکت هستند. سحور)نماز های شب( و شب ها  تراويح

و احترام می گذارند، دارد. با اين  کنندمی  توجههدايای مادی و معنوی زيادی برای کسانی که به اين ماه 

: ماه رمضان می آيد و می رود و آنها هيچ ايده ای ندارند. آنها مردم فقير هستند. وجود دارندحال مردم فقير 

نه نماز و  نه روزه ،نه به دست نمی آورند.  را اين ماه آنها مردم فقير هستند زيرا سهم خود را و زيبايی

کسانی که هيچ ايده ای ندارند از چی در دنيا دارد اتفاق می افتاد چونکه دنيا  بايد جواب بدن .کردن دعا

دارند  آنها فقط ، نيست.موجودات چهار پادر طول روز، مثل  خوردن پف کردن و غذاتنها يک جا برای 

چهار پا نيز همين کار را انجام می همانطور که گفتيم، موجودات . رضايت می دهندخودشان  شکم های

 .دهند

 

 



 

 

 

 

 

 

 

کسانی که از اين دستورات باالتر خلق کرد و به آنها دستورات خودش را داد. ( هلالج لجهللا جل جالله )

قير نمی کنند، همانطور که گفتيم، مردم ف اين کار را پيروی می کنند، افزايش می يابند، و البته کسانی که

قسمتی ندارند. هنگامی که آنها را ببينيد نياز نيست تقليد  هستند زيرا سهم خود را دريافت نکرده اند و هيچ

تقليد نميکند. همانطور که گفتيم، بايد از  است به هر حال آنها را در اين راه که شخصی شان کنيد.  يک

نکردن. داريم می گويم، "هللا آنها را نيز از اين زيبايی دريافت کنيم که سهم خودشان را  تاسف احساسآنها 

 ".کندهدايت 

 

انشاءهللا با خوبی هللا ما را از راه رست منحرف نکند. انشاءهللا نفس خودمان را پيروی نکنيم. 

. باشد امن و صحيح برای اين کشور و برای دنيای اسالمی)مهربانی(، برکت و با زيبايی بگذرد. انشاءهللا 

)فتنه ها( از بين بروند. که اين مشکل از امت محمد، همه دنيای اسالمی، بيرون برود.  اختالفاتباشد که 

 .لح برسيمصبه بتوانيم انشاءهللا از اين طريق بنابراين تمام بشوند  جنگ و مبارزه در حال حاضرانشاءهللا 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ شعبان ۲۹


