
 
 
 
 
 
 
 

 سود های نماز شب 

 

 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

 

 

همه آنها يک وسيله  .روشن هستند او کلمات. است نبرايما نور (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر زندگی

. مردم راه خود را از دست می ين زندگی تاريکااز  )باشيم( اماندر  ويمبيرون بر ههستند براينکبرايمان 

  .نروش نور روز  دهند حتی به خطر تاريکی برخی از افراد، حتی در اين زمان

 

د. نمازهای شب هستنيکی از مهمترين نصيحت هايش  .هستند زيبا (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر کلمات

يک سنت است دو  ئنممط ."است روز در نماز رکعت صد از بهتر شب نماز رکعت دو: "گويد می او

همه  هينکمثل او  ("الَّليل ِقيام"يعنی شب بلند بشويم )اين رفتند.  رختخوابنماز خوندن قبل از به  رکعت

 .حساب می شود شب نماز خونده باشيم

  

 .دانجام می دهيرختخواب  به رفتن از قبل رکعت نماز دو که زمانی افتد می اتفاق که است آن اين

 "الَّليل مقِيا"نيست،  تهجدرختخواب است. اما اگر تمام شب بيدار بمانيد، از رفتند به  پسبلند شدن  تهجد

نستند که می توا ناولياء بودخيلی از  بيشتر هستند. تهجد های شاين است، پادا وضعيتاست. هنگامی که 

 گاهی ديگه به رختخواب می رفتند و ۱۵بدون به رختخواب رفتند بمانند، اما حتی در طول همه شب 

سنت است. سپس بلند شدن و نماز های سنت  تهجدرا انجام بدهند.  تهجدساعت براينکه بتوانند  نيم اوقات

  خوندن.می شان را 

 

ی شده بودن. می حو (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبريکی از اولين سور های است که به  مّزملسوره 

( نه بودن و شب اجباریفرض ) روزانه هاینماز پنج زمان آن در." و نماز بخونو بلند شگويد، "در شب 

سپس هللا . کردنمی  ورم او پای واقع، در .دتمام شب نماز می خوان (ملسو هيلع هللا ىلصن )ما استادها نماز می خوندن. 

 آنچه داريد نماز می نصفنماز بخوانيد.  عز و جل دستور داد، "کمتر نماز بخوانيد. نياز نيست تمام شب

دنيوی  با کار های بتوانيدبخوانيد به طوری که خوانيد انجام بدهيد. کمتر از اينکه اکنون نماز می خوانيد، 

 ( سهولت را نشان می دهد. هلالج لجاين طوری بهمان هللا ) و آخرت تان را کمک کنيد."

 

 حتی دو رکعت، قبل. شدن طريقت وارد که کسانی است برای دستورات از يکی ،تهجد شب، نماز

بدون  ،ه به دست بی آوريمدمثل کسی که همه شب نماز خوان هبراينکيک وسيله است  ،(صبحاز نماز فجر )

 رفتند، و پرستيدن. اين يک وسيله می شود براينکه زندگی فرد نورانی بشود، روشن بشود.  ببه رختخوا



 

 

 

 

 

 

 

خر زمان آ زيرا است، کرده منتشر روزها اين بيشتر حتی تاريکی است، يافته گسترش تنگی دل

ان ( در درون انسوحشيگری) شتوحّ داريم. تاريکی بدون نور  یيااست. نياز به نور داريم، نياز به روشن

می کند و تسکين )راحتی( به مردم می  افزايشمی کند. نور ايمان را  تضعيفها می گذارد و ايمان را 

 دهد.

 

افراد بی ايمان هميشه در يم. می توانيم به دست بی آور ايمان طريقتسکين )راحتی( تنها از 

سی ديگری، با هيچ چيزی ديگری مردم نمی تواند آن راحتی که کاست. با هيچ  اندوه و غم، در تاريکی

بدهند، پس از مدتی به پايان می رسد و بدتر می  مصنوعی را آن اگر حتیهللا می دهد به دست بی آورند. 

 با دخداون که باشدشود. بايد آنچه هللا می دهد و می گويد انجام بدهيم. انشاءهللا داخل مان پر از نور بشود. 

 .باشد ما ها راضی همه

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ القَعدهذی ۴


