
 
 
 
 
 
 
 

 نماز های جمعهحکمت  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 بهاين روز ها  شکوهمند و متعال خداوند. است ،مان مقدسروز ، جمعه امروز شکر را خدا

حضرت . او اين روز ها برای است مقدس روز يک امروزبه مسلمانان هديه داد.  هفته روز مقدس عنوان

شما  و جل هللا عز. بود جمعه روز، بهترين شد، خلق جهان که زمانی زيرا ؛کرد رزرو (ملسو هيلع هللا ىلص) مان پيامبر

 نگر داريد، يعنی تمام زندهها )با عبادت(  روزمی برد و در شب بيدار می کند براينکه اين  خوابرا به 

 شب بپرستيد بدون اينکه به خواب برويد. 

 

و می خواند  ءعشا را در نماز جمعه سوره جمعهشب  هر (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر روز اين در

 ار  السجدة سوره او( فجر) صبح نماز در شب، مامت در عبادت از پس. می خواند نالمنافقو سوره دوامدر 

. ديبخوان را ق سوره روز طول در که است برکت يک و سنت يک نيز .خوانيد می  انسان سوره با همراه

 البته،. دهند افزايش را خود خوب های پاداش و اعمال خواهند می اگر دهند انجام را کار اين بايد مردم

 نت استپاداش دارد. نيز يک س بيشترو کار های خوب در اين روز به نسبت به روز های ديگر  صدقه

گناها  تمام دهيم، می انجام را کار اين وقتی خداوند،که باشد انجام دادن.  در جمعه غسلتمام بدن،  وضو

 .بورد بين از را ننما

 

کمت هللا . يک حهر جمعه نماز می خوانندکسانی هستند که دهند اما اين کار را انجام نمی  مردم

و می توانند  دارند خود درون در را دانه دهند، می انجام را کار اين که کسانیدر اين نيز وجود دارد. 

 ناي حتی که کسانی مورد در توانيم می چه. خوانند کنند به شروع را روزانه نماز های پنجست( )ممکن ا

رد در مواين يک نشانه است. نماز جمعه  هميشه رفتن ايمان ترين ضعيف ؟بگويم دهند نمی انجام را کار

نماز جمعه ايمان فرد را قوی می کند، دارد.  در درون است، که مرد ايمان شغل يا و ازدواج( به مربوط)

به یک وسیله می شود که همه نماز های که هللا دوست  بعدهاتبديل به يک دونه در درون می شود، و 
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برای  مردم. است آمده دنيا اين به چرا که شودب متوجه او واعظ،يک کلمه امام،  فقط بامی تواند 

به اين  متوجه) اين را درک کند است ممکن. نه آمدن پا چهار موجوداتمثل  خوابيدن و نوشيدن خوردن،

 اءهللا انشباشند.  مبارککه اين جمعه ها پار برکت، . به هدايت برسد به هدايت برسد با برکت جمعهشود( 

 



 

 

 

 

 

 

 

 وزیپير(، پاداش و برکت باشند. باشد که يک معنوی روشنبينی، معنوی آگاهی) معنوی روشنگریبا 

 .باشند اسالم برای

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ شعبان ۱۶


