
 
 
 
 
 
 
 

 یک مسلمان از مرگ نمی ترسد 

 

 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

 

 

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

 

َشيَّدَةٍ   أَْينََما تَُكونُواْ يُْدِرككُُّم اْلَمْوُت َولَْو ُكنتُْم فِي بُُروجٍ مُّ

( ۷۸:نساء سوره  ." )باشيد محكم برجھاى در چند ھر; يابد درمى را شما مرگ باشيد، جا ھر "

 بسيار بلند باشيد." ھای برج داخل در (شما؛ حتی اگر )گرفت خواھد (را شما) مرگ"ھر جای باشيد، 

 

 (ميآوری ذکرمی کنيد، به  يادآوری) دميپرسي مرگ از وقتی مردم کهچون ميگوييم؟ را اين چرا

" .سمبر مرگ به ترسم می من. کنم می زندگی مرگ از ترس با من" گويند می ھا برخی واقع، در. ميترسند

ھيچ سودی برای ترس برای شکايت يا دعا می آيند. ھمه ميميريم. ھيچ انسانی وجود ندارد که نميرد. آنھا 

 .است المثل ضرب يک اين." است فايده بی( مرگ) زمان از ترس: "گويد می از مرگ وجود ندارد.

 

در طريقت مان مرگ را به ياد آوردن.  روز در بار ھفت حداقلداريم، يعنی  "موت تفكيرنياز به "

کند بيشتر فکر می کند که نميميرد. نه، ھمه ميميريم.  نمی زندگی دنيا اين در بيشتربشريت ھر چه قدر 

 آماده خرتآ برای که کسانی .نيستند آماده که کسانی بترسد؟ مرگ از بايد کسی چهبايد از مرگ نه ترسيم. 

 انجام را نآ بعدا من: "گويند می که ھستند کسانی ندارند آمادگی که کسانی. بترسند مرگ از بايد نيستند،

ھا را دارند  وسيلهھمه  آنھا که حالی در و ،داد خواھم انجام حج بعدا. کرد خواھم نماز بعدا من. داد خواھم

  ."داد خواھم بعدارا  تمن زکا"می گويند، 

 

. بترسد مرگ از نبايد مسلمان يک اين حال، اين بابايد بترسند چونکه بايد حساب جواب بدھيم. آنھا 

د فر غذا مقدار قدر ھر. نوشد يک نفر می آب چقدر نوشت او. داد )دم( نفس و عمر زندگی، کس ھر هللا به

 هک زمانی تا برويد توانيد نمینزد هللا نوشته شود. رزق و روزی دارد، ھمه در و چه قدر می تواند بخورد 

 هک یآنجا تا ميتوانيد است، آمده شما وقت اگرھمه آن را بخوريد، آن را بنوشيد و آن را نفس بکشيد. 

 .رويد می ھم ھنوز. بترسيد خواھيدب

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ا ب مان منظور. باشد آماده مرگ برای بايد انمسلم. ترسد نمی مرگ از تنھايی مسلمان بنابراين،

 ھيچ  و آخرت به بدھی ھيچ ندارد، بدھی ھيچ کند، می برآورده را هللا دستورات که است کسیآمادگی يعنی 

 داخ با که است ای لحظه اين. بترسد بايد آن از مسلمان که نيست چيزی مرگ ،زمان آندر . ندارد کمبود

 ندگوي می آنھا که است دليل ھمين به. آورند نمی ياد به ديگر آخرت و خداوند مردم حال، اين با. برميگردد

 ".بميرم من که ميترسم من شب و روز. آمد من بر حالت يک: "گويند می آنھا .ترسند می خيلی که

 

 یچيز اين. کنيد اعتماد (هلالج لجهللا جل جالله ) به بايد. دھند می قرار عجيبی موقعيت در را مردم آنھا

 را اين خدا که زمانی تا و بترسيد خواھيد می که آنجا تاميتوانيد . افتاد خواھد اتفاق ھمه برای که است

 تيم،گف که ھمانطور زندگی کند.کس نياز ندارد در ترس  ھيچ. کنيد جلوگيری آن از توانيد نمینخواھد 

، و ندمی کن تجاوزا دارند، بر حق ديگران ط، خدارند بترسند، کسانی ھستند که کمبود بايد که کسانی

  .بترسند بايد آنھا. دھند می قرار (ظلمسرکوب، ستم، ) فشار تحت را ديگران

 

 خوش داوندخ دستور به" بگوييد، توانيدب برسد مرگ وقتی براينکه باشد آماده ھميشه بايد مسلمان

آيا )شما( اين  .می دھيد را آن و است (تامان) اعتماد اين "(.بشود اراده) ماست سر باالی در اين ".آمديد

 نداشته وجود ترس اين تا بدھد واقعی ايمان ما به خداوند. کرد خواھد ترک (را شمارا بخواھيد يا نه، )

. ترسند نمی ديگر یچيزھااز  و مرگ از آنھا. ترسند نمی ديگری چيز از بترسد خدا از که کسی. باشد

 .کند عطا او از ترس و ايمان ھمه به خداوندانشاءهللا 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ ذيقعده ۲۰


