
 
 
 
 
 
 
 

 فضیلتی استترس از هللا،  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

ترس از هللا سر حکمت  "رأس الحكمة مخافة هللا" ،( گفتكرم هللا وجههاستاد مان حضرت علی )

بدی نيست که از  یاست؟ همه چيز ها خوب هستند زمانی که از هللا ميترسيد. چيز معنی اين چهاست." 

 هللا به ترسی.

 

چونکه  ،برابر هللا گفتند ،ندمی گويند که خوب نيست کلمات هللا برابر و شوريدن فيلسوفان از برخی

 از ترس. می گويند" جهل شجاعت" به اين آنها. هستند راه همان در نادان مردم .افرادی بی ايمان هستند

 منظور. نيست بدی یچيز او از ترس. است ما خالق هللا. نيست تخجال هيچ و است بزرگ فضيلت هللا يک

 دست در چيز همهعقل است. هر چه قدر با عقل تر باشد يک فرد، بيشتر از هللا ميترسد.  "رأس الحكمة"

 و هر حکمت است. ايمان آغاز. اين خداست

 

 خاطر. "آنها از همه چيز می ترسند اما به را خوانديم (ص)حضرت پيامبر مان  حديثديروز 

نمی  ديگری یچيز د، از هيچترس هللا می از که کسی حال، اين بااز هللا نمی ترسند." تنها شان  تليجاه

هللا است.  ،ترسيمه نياز داريم ازش ب سی که، و آن کاست هللا است، وجود در واقعا  آن کس که  ترسد.

 محافظتاز همه چيز امن و از هر شر  آنهااين ترس را می دهد،  ها هنگامی که هللا عز و جل به انسان

 د.نمی شو

 

از  را براينکه آنها دمقابل، هللا عز و جل مردم را می ترسان در. ندارندمعنای بد  بزدلیترس و 

 وجود نيز اين . بنابراينخجالت می ترسند ازشر دور کند. ترس يک تيپ از اين ها است. برخی افراد 

بيايند.  بد حالت يک در مردم می ترسد در يک حالت بد در مقابل هللا عز و جل بيافتند، به حضور او .دارد

 منظور مان با ترس از هللا چنين چيزی است که فرق دارد با ترس های ديگر.

 

. او بهمان چيزهای زشت دستور نمی دهد)قبل احترام( کرد.  محترمرا  آدم انفرزندهللا عز و جل 

  های عمل بااو  حضور بهميترسيم  ،هللا ترس از ديگر، با کلمات های ا می کند.دصاو به چيز های خوب 

هللا نه  از مردم که زمانی تاطوری از هللا ميترسيم. اين. باشيم بد وضعيت يک در ميترسيم و زشت برسيم

ت می دهد و آنها از همه ترس به دست ميآورند. و بزدلی بدترين چيز است. مشکالبه آنها  خداوندترسند، 

 .ميگذرند یصحري و نگرانی در راشان  زندگی همه



 

 

 

 

 

 

 

. است تقوا اهل معنی اين. قرار بدهد ترسند می او از که کسانی ميان در ما همه خداوند که باشد

 ما را از ميان آنها کند.  خداوند که باشد. هستند يکسان آنها همه. تقوا مردم ،ندترسمي هللا از که کسانی يعنی

  

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ ذيقعده ۳


