
 
 
 
 
 
 
 

 بی جواب می مانندکه نماز نمی خوانند  کسانی دعای 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 األولين واآلخرين،الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 ليلد همين بهکه انجام می دهيم.  ندانسته يا دانسته اشتباهاتمی کنيم با  صرفزمان مان را آنقدر 

اينکه می کنيد بر بخشش طلب و توبه که شويد مطمئن ،کردن يک کار هستيد،  شروع حال در اگر که است

می  ادع ها ما" گويند، می مردم اکثر اين با البته،هللا بهتان پيروزی بدهد در همه کار های که انجام بدهيد. 

 می آنها "؟دمی خواني مازن آيا" ،بهشان ميپرسيد که هنگامی." نمی کنند کار ها مان پيش رفت آثار اما کنيم

جواب نمی دهد و نه در کار  تيها دعاهللا عز و جل به  صورت آن در خب." می خوانم من نه" گويند،

 می شويد. موفقتان 

 

دعا می کند، دعا تان  نبرايتا اولياء سلطان)ق( مان می گويد، "بدون نماز، حتی اگر  شيخ موالنا

اب دعا تان جو روز، در رکعت دو اگر حتی بنابراينجواب پيدا نمی کنند." چرا؟ چونکه سعی نمی کنيد. 

پيدا می کنند هنگامی که اين را انجام بدهيد. هللا آن را در دست خودت می گذارد اگر آن را انجام نمی دهيد. 

 ام از کار ها تان پيش رفت نمی کنند،" می گويد.بدون نکه رضايت من را به دست بياوريد هيچ کد

  

خوب پيش رفت می کند، اما نه، همچنين بی برکت نعمت )بی  ظاهرامردم ميتواند فکر کند که 

برکت( است. بنابرين در تمام زمان بدويد، خسته برای هيچی مثل يک حيوان. زندگی خود را بدون آرامش 

 خششب طلبمی کنيد. افرادی که توبه می کنند، کسانی که دنبال  صرف و بدون هيچ فايده برای خودتان

 هستند، و نماز می خوانند، پيروز هستند. کار های آنها خوب پيش رفت می کنند.

 

 آنچونکه  رسد می نظر به سودآورمهم نيست چقدر  ،حمان طور که گفتيم صورت، اين غير در

 ادهد حد اين تامی پرسند، "به شما  قيامت روزبه آنها در . است آنها برای شکنجهو همه آن  نيست آور سود

 حاضر با توبه و درخواست حال در. چرا آن را انجام نداديد؟" برای آن بايد حساب جواب بدهيد. شد

 آمرزش در همه کار ها مان شروع کنيم، در کار های مهم، به طوری که بتوانيم تميز )پاک( شروع کنيم.

 

ن مرا می داند، و او دارد استغفار می کند.  خود اشتباهمی گويد، "نگاه کن. اين بدنه من  (هلالج لجهللا )

هللا عز و جل می گويد،  صورت، اين غير دراو را می بخشم، و من به او آنچه که می خواهد می دهم." 

 ياد نمی آورد، و من کار های او را دوست ندارم. به را من بنده " اين

  



 

 

 

 

 

 

 

 انمي در را ما همه خداوندکار های آنها با برکت نمی شوند و خوب پيش رفت نمی کنند. انشاءهللا 

 ش قرار بدهد.خوب بندگان

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ راآلخربيع ۸


