
 
 
 
 
 
 
 

 زمان در شده ارائه نماز

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 حال اين با. فرستاد انسانها همه به واقع در مسلمانان، ما به رحمت و برکت يک ّجل و ّعز هللا

 ما دهيد اجازه. کرد خلق مسلمان مارا او که ّجل و ّعز هللا به شکر. شناسند نمی را نعمت اين ارزش مردم

 .داد ما به او که های نعمت از کنيم شکر

 

 داده بزرگ نعمت يک اين. دارد زيادی فوايد و است خوب نماز. است نماز ها نعمت اين از يکی

. بينند می سخت خيلی را نماز مردم. داند نمی را آن ارزش کس هيچ اما. است ما خوبی برای که است شده

. دهند می انجام کم چکان قطره يک مثل را نماز و کنند می ترک را نماز زمان طول در مردم از بسياری

 .بدهند تشکيل را آنها که کنند می سعی آنها کند، می هدايت را آنها هللا اگر آن، از پس

 

 اذان يک نماز. جماعت در دهد، می گروه يک در نماز برای جداگانه پاداش( جالله جل) هللا البته

 هست همينطور. زيبا راه يک در دادن انجام را فرض و دادن، انجام تسليحات هست، هم سنت نماز. دارد

 نماز اّول از هرگز آنها و نداده بهشون هللا که هستند کسانی يا و. دهند می انجام تنبلی با را نماز که کسانی

 انجام بعد که نماز البته،. بدهند انجام را خود های نماز کنند سعی و کند، هدايت بعد آنها به هللا که. نخواندند

 بنابراين. نيست نشده انجام ادب با و سنت با زمانش در فرض نماز از هزار در يک حتی ظاهرا   بشود،

 .فضيلت و پاداش آن همه کردن ترک يعنی دادن انجام بعد برای نماز يک کردن ترک

 

 اما. شدن تمام بودن نه زمان در که آنها و خواندن هارا نماز همه   آنها که کنيم فرض دهيد اجازه

 بعدا   را سنت نماز خواهيد می شما اگر. اند داده دست از حاضر حال در آنها ندادن، انجام سنت هيچ آنها

 سنت نوع چند. شود می حساب نافله نماز عنوان به را آن شود، نمی حساب سنت عنوان به آن و بخوانيد،

 نماز سنت آخرين ظهر، نماز آخر و اّول سنت ،(فجر) صبح نماز سنت. معقّد غيره و معقّد سنت مثل است،

 .بخوانيد هارا نماز اين بايد شما هستند، معّقد سنت ها اين همه: ءعشا نماز از سنت آخرين و مغرب،

 

 شده تاييد نماز رکعت دو ظهر، از سنت نماز آخرين مثال،. دارد وجود ديگر سنت ها اين از پس

 ظهر از بعد نماز سنت اّولين. است نشده تاييد اين خوانيم، می رکعت چهار عنوان به نماز اين ما. است

 اين اگر حتی اما. هستند نشده تاييد سنت آنها  يعنی هستند، نشده تاييد مغرب نماز از سنت اّولين و( عصر)

 .دارند نفل از باالتر درجه يک آنها نيستند، شده تاييد نماز



 

 

 

 

 

 

 

 فرض. بگيرند کم دست سنت بايد نه بگيرند، کم دست را نماز بياد نه مردم که است دليل همين به

 دادی، دست از را آنها شما اگر کردن، درست شه نمی سنت اما بشود، انجام انطری يا اين طوری تواند می

 .داديد دست از بزرگ جايزه يک شما

 

 بيشتری پاداش شما که گويم می اينها ما. نخوانيد يا و بخوانيد آنجا و اينجا را نماز دتواني می شما

 می که کسانی برای کنيم می نصيحت را اينها ما. آوريد بی دست به بيشتری فضائل آوريد، بی دست به

 .بسازند بيشتر را خود آخرت خواهند

 

 دو نماز کردن شروع برای کنيم می تنصيب آنها به خوانند، نمی نماز هيچ که است افرادی اگر

 آن به که هنگامی. کنند می عادت آن به که زمانی تا است روز در رکعت دو اين. بخوانند روز در رکعت

 .کنند جبران را بقيه و بدهند انجام نخواندن که نماز دتوانن می هللا خواست با کنند، می عادت

 

 می انجام را آن که کسانی". من چشم نور" گويد می( ص) پيامبر حضرت که است عبادت نماز

 شيخ موالنا. شود نمی پذيرفته دهند نمی انجام را اين که کسانی از دعا. شوند می خود دنيا مند بهره دهند

 برای کند دعا والی يک اگر حتی. شد نمی پذيرفته آن بدهيم، انجام آنها برای دعا اگر حتی که گفت می( ق)

 دهم، می انجام شما برای دعا من" گويد، می موالنا شيخ. شد نمی پذيرفته آن نميخوانند، نماز که کسانی

 ."بخوانی روز در نماز رکعت دو حداقل بايد همچنين شما

 

 و ّعز هللا که انشاءهللا. بدهيم انجام هارا عبادت اين که کند آسان ما برای( جالله جل) هللا انشاءهللا

 .کند نجات تنبلی از را ما ّجل

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ األولى جمادى ۶


