
 
 
 
 
 
 
 

 اهمیت )مهم بدن( عبادت های فرض 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 ايیچيزه و نکنيم پرستش که نيست درست اين. است داده دستور خداوند که است چيزی عبادات

 توانيد می. هستند )عبادت( پرستش همه زکات، و روزه نماز،. بدهيم انجام است نداده دستور خدا که را

ن جبرااما نمی تواند جای يک رکعت نماز را پول بدهيد اگر دوست نداريد آنها را انجام بدهيد،  های گلدان

ک مثل ي و پردازد می را است شده مرتکب که کفاره ای بهانه با فرد. است يکسان داری روزه برایکند. 

ای ترک کنيد و بگويد، "من روزه نمی  بهانهه را بدون هيچ روز اگر حال، اين با. شود میروزه حساب 

 نای آن جای به من. روم نمی حج به من" با گفتند، کند نمی کار اين ".دهم می پول آن جای به منگيرم. 

 است چيزهايی اين .شود می ناميده بدعت گذاری که است چيزی همان ها اين اينجا، در" .کنم می بازی

  است کرده ممنوع (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر که

 

صلوات  ۱۰۰۰ کنيد انتخاب، الزم(، می توانيد اجباریهای فرض ) وظايفدادن  انجام از پس

 اينها - انجام بدهيد هستيد که جايی در نشسته يا ايستادهبار هللا بگويد، ذکر  ۱۰۰۰۰بفرستيد، می توانيد 

 حضرت پيامبر به و( ذکر کن) باش داشته ياد به"من را : فرمود هللا زيرا. هستند )عبادت( پرستش همه

 حال، اين با. انجام بدهيم عبادت های فرض از بعد هستند اگر درست اينهاصلوات بفرست."  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان

. وندحساب نمی ش عبادتعنوان به  آنها دهيد،ب انجام ديگر چيزهای و نکنيد عبادت اگر گفتيم، که همانطور

  .بدانيم را اين بايدخدمت، اين و آن، هيچ کدام از اين ها جای عبادت ها را نمی گيرد. 

 

 وجود بودن مسلمان برای روشی نوع دوايمنی است.  پيروی کردن،جماعت  راه اهل سنت و

 درستی مسير"، گفت او. کشيد ماسه و شن روی راهی او: داد نشان ما به (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر. دندار

 اصلی مسير اين ،"آن را پيروی کنيد." هستند آن اطراف در که دارد وجود ديگری مسيرهای و دارد وجود

. تنيس پيچيدهرای کر در وسط است پيروی کنيم، راهی که مستقيم می رود. راه هرگز کج و يا  ."است

 می نجر بيهوده ديگران. می شوند خرابه ديگران. کنند می پيدا امنيت کنند، می پيروی را آن که کسانی

 برند می عذاب و رنج آخرت در آنها ،گويندب "هللا رسول محمد هللا، اال اله ال" نهايت در اگر حتی ،برند

. ددهب را شان مجازات خداوند از اينکه پسآنها به بهشت ورد می شوند . شان را انجام ندادند عبادتچونکه 

 ات برويد راست راه به هستيد، زنده که حالی در. بمانند جهنم در سال هزاران يا ها سال توانند می آنها اما

 .بگيريد را ميانبر برويد، راست راه به. نبريد رنج عذاب

 



  

 

 

 

 

 

 

انجام می دهند و بدعت  انواعهمه  ها بعضی. دندار وجود زيادی های راه گفتيم که همانطور

 .دنده نمی انجام کاری هيچ و کنيد می ( بدعتشما) که  گويند می ديگران ها را ترک می کنند. تعباد

نه هيچ سنتی  تسبيحو نه  انجام می دهند را (همه برای اجباریزم، ال) نماز فرض که دارند وجود افرادی

اهل  (شمامی گويند ) آنها ،انجام می دهيد را سنت وقتیمی شوند.  مسجدانجام می دهند هنگام که ورد 

 .و همه راه رست را پيروی کنيم باشيم جماعتو  سنت اهلانشاءهللا  .است فايده بی هم اينبدعت هستيد. 

 که انیکس کند هدايت خداوند که باشد. کند )متين( ثابت را ما خداوند که باشداز راه رست منحرف نشويم. 

 .عطا کند هوش و (سليم عقل) مشترک حس او که. شدندمنحرف  راه رست از

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ محرم ۱۱


