
 
 
 
 
 
 
 

 شهدای ۱۰۰پاداش  

 

 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

 

 

 حضرت پيامبروجود دارد. هر زيبايی در آن يک راه زيبا است و  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرراه 

را پيروی کردن فرض و يک سنت است. شکر به هللا داريم فرض را انجام می دهيم. با اين که  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان

اکثر مردم دارند سنت را انجام نمی دهند، خيلی ها هستند که دارند آنها را انجام می دهند. البته کسانی که 

 ی کسانی که نيکو کاریآنها را انجام نمی دهند تعداد شان بيشتر است، اما آن يک موضو ديگری است. برا

ی گويد. هر چه قدر بيشتر نيکو کاری انجام بدهيد برای خودت م "زيادة الخير خير"دارند انجام می دهند، 

 حضرتبهتر است. داری فرض را انجام می دهيد. سنت را نيز انجام بدهيد. سنت است انجام دادن آنچه که 

  گفت، پيروی کردنش و آنچه انجام داد، انجام دادن. (ملسو هيلع هللا ىلص) مان پيامبر

 

 ۱۰۰ی که در آخر زمان انجام شود: "پاداش می گويد در مورد هر سنت (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

با سنت تنها نماز های سنت نيست.  منظورو آن را ادامه دادن."  زنده نگه داشتنبرای يک سنت را  شهيد

يعنی هر چه انجام داد. حتی ورود شدن در مسجد با پايه رست سنت است. بيرون رفتن )از مسجد( با پای 

 چپ سنت است. 

 

يک سنت است. چونکه شونه کردن،  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرشونه کردن با نيت  در واقع، حتی

می  در حال حاضر اين کار را انجاماست.  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرريش و مو شونه کردن يک سنت 

 عمامهمی دهد. نيز يک سنت است اگر  شهيد ۱۰۰دهيم. اگر می گويد، "نيت برای سنت می کنم،" پاداش 

برای همه سنت ها و . دو يا کاال بپوشی، به جای هيچ چيز رو سر نه پوشيدن، هنگامی که نماز می خواني

چه اين می دهد. فکر کنيد  شفاعتنفر  ۷۰شهيد می دهد. يک شهيد به  ۱۰۰مستحب های وضو هللا پاداش 

 بزرگ هللا عز و جل است. او خيلی پاداش می دهد براينکه پيامبرش، حبيبش را پيروی کنيم.قدر مهربانی 

 

)عالمان( که می گويند، "نياز اين  دانشمندانباور نکنيد  .بشوندفراموشی  سنت ها اجازه ندهيد که

انطور هم ( که ميتوانيد انجام بدهيد.ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرسنت نيست!! در حقيقت سعی کنيد هر سنت 

نيکو کاری بگيريد )انجام بدهيد(، هللا بهتان نمی گويد بيشتر نه گيريد. او می که گفتيم، مهم نيست که چقدر 

حر چه قدر می خواهيد بگير. آن در حال حاضر ربط دارد با هر نفری و هر تر بگير. گويد بگيريد. بيش

 چه قدر بخواهند می گيرند. اگر بگويند که ديگر نمی خواند، خوب هر چه قدر بخواهيد بگيريد. اما اگر 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ها راضی تربخواهيد، ميتوانيد همه را بگيريد و هللا عز و جل بهتان نه نمی گويد. در آن زمان هللا با ما 

 با همه ما ها راضی باشد.  باشد که خداونداست. 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ راآلخربيع ۲۴


