
 
 
 
 
 
 
 

 دنماز ها را در زمانش بخوان 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

ْحٰمنِ  ٱّلٰلِ  بِْسمِ أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم.  ِحيمِ  ٱلرَّ  .ٱلرَّ

 واآلخرين،الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين 

 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

 

 

ْحٰمنِ  ٱّلٰلِ  ِبْسمِ أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم.  ِحيمِ  ٱلرَّ  ٱلرَّ

 

ْوقُوتًا  إِنَّ الصَّالَةَ َكانَْت َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن ِكتَابًا مَّ
 

 است!" مؤمنان براى معينى و ثابت وظيفه"زيرا نماز، هللا از و جل می گويد:  (۱۰۳:نساء سوره)

 مشخص های زمان ی برایفرمان مؤمنان، ،شده است ثابت وظيفه مسلمانان بر نماز واقع، در"

 .است نماز[  اسالم از] وظيفه اولين ".است شده

 

 امتقي روز در خيلی سختی نند بااخو نمی که کسانی و هستند نجات دخواننمی  نماز که کسانی

 بيرون جديد های ايده حاضر، حال دردارد. فرق گيره از اين، مشکالت امروز کمی  اما. می شوند زنده

آنها را مخلوط می کنند. هللا عز و جل در قران می  ،ننداخو بار سه بلکه بار پنج ها را نماز آنها. دنآي می

 نشان را زمان ها ناي قرآن! گويند می آنها" است؟ شده نوشته آيا" "مشخص دارد. های زمان نماز"گويد، 

 .ندامی خو روزانه نماز پنج او و ،بيرون آمد (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر دهان از آن دهد، می

 

 [فکری مکتب] حنفی در حج مثل يک فقط ،دمی خواني سفر در شخود زمان از قبلها  نماز اگر

 و رظه نماز توانيد می هستيد سفر حال در اگر[ فکری مکتب] شفيعی در حال، اين با. دنماز می خواني

 يدتوان می داريد دوست اگر. دبخواني هم با ءعشا و مغرب توانيد می همچنين. دبخواني جمع هم با را عصر

 عنوان به را آنها دو هر و ديرتر کمی را آن توانيد می داريد دوست اگر يا و دبخواني اول وقت  ها را درآن

 اگر. با هم می خوانيد عصر و ظهر ارائه که زمانی معنای به جامی طاهر جامی. دبخواني طاهر جامی

 .می خوانيد عصر زمان در عصر و ظهر نماز آن از پس است، دير خيلی و نماز بخوانيد توانيد مین

 

 بار هس. داردن وجود بار پنج: " ندگفت ناگهانی طور به حال، اين با. است سفر هنگام در مورد اين

. ستني با دستوراتش متناسب آن. بود خواهد (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر با مخالفت و خالف بر! " است خوب

 .کند نمی کار آنهنگامی که در زمانش نيست  هچونک شد نمی پذيرفته آن واقع، در
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هللا عز و جل زمان را خلق کرده است. آن نيز يک موجود است، يک موجود  .دارد وجود زمان

خلق شده است. يک حکمت نيز در اين وجود دارد. نماز ها در زمانش می خوانيد. پاداش ها به دست می 

می گويد می گويد،  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرآوريد هنگامی که در زمانش بخوانيد. اگر زمانش بگذرد، 

 توانيد مین هم هنوز امابخوانيد اگر دوست داريد،  رکعت ۱۰۰۰۰۰بخوانيد و يا  رکعت ۱۰۰۰"می توانيد 

  ."آوريد دست به ش خواند شدزمان در که نماز فضيلت

 

نشان  هوشمندانه عنوانجديد دارند می آيند که می خواهند خودشان را به  های احمق! باش مراقب

د اجازه ندهي. است روز در بار سه نماز که گويند می آنها. هستند دانشمندان می کنند که متظاهر آنها. بدهند

 هيچ  تان برای تالش و می دادين دست از را چيز هيچ برای تان خوب های اعمالآنها فريب تان بدهند! 

نشان می دهند براينکه نماز های  که انجام دادن سنت های نماز آنها قيامت روز در البته. می شد چيزی

 آنها. دبخش می راآنها  خداوند سپس ،است کامل هاآن با اگر و شد خواهد اضافه آنهافرض را نشان ندهند. 

 هر برای نماز سال ۸۰ ،ندنيست کافی اندازه به آنها که زمانی امانگاه می شوند،  فضيلت در کمتر بسيار

 آخرت، در. می گويند سال ۱۰۰ آن به کند، می زندگی سال ۸۰ انسان يک اينجا. است نياز مورد ،نماز

 بخوانيد. نماز عمريک  طولمی کنند برای هر نماز  آنها

 

گناه  و ها از دست ندهيدآن فضائل آيا. کنيد توجهنيز به زمان های نماز . کنيد توجه اينجا بنابراين،

  .باشيم نماز موضوع اين مراقبتبايد خيلی . ندهيد انجام

 

 .من هللا التوفيق و

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ الثانیجمادی ۱۰


