
 
 
 
 
 
 
 

 کند می  محافظت ایمان را قلعهسنت  

 

 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 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

 

 

دستورات هللا، اطاعت . ايمان با کنيم تفظمحابايد ايمان مان را قويتر کنيم. بايد ايمان مان را 

وجود  در حال حاضر( ، واجب )الزم(، و با سنت انجام دادن )قوی می شود(. يک مد جديد وظيفهفرض )

برويم." خوب، حج البته فرض است، اما بجای عمره و چيز های خوب آيد گرفتند، حج و عمره ، آقا دارد: "

ايمن شان قويتر است." آنها چه  می گويند، "مردمی کنار کعبه هستند. چيز های ديگر آيد می گيرند. آنها

اين به خاطر خوانند و فرار می کنند.  میکار دارند انجام می دهند؟ آنها سنت را نمی خوانند. فرض را 

نجام ااست. شخص با ايمان قوی، همه پرستش را انجام می دهد و تالش می کند تا بيشتر کار  ضعيفايمان 

 .بدهد

 

بعدها در روز قيامت ( فراموش کردن.  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرخوب نيست سنت )سنت های 

ين می کند و به عنوان اولسنت از قلعه محافظت نگاه کنيد.  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان پيامبر نمی توانيد به صورت حضرت

عمل می کند. وقتی اولين رفته است، ديگران بيشتر و بيشتر تضعيف می شوند و در نهايت  خط دفاع

ف تضعي بسيار زمانآخرين قلعه باقی می ماند. اين باعث می شود که ايمان آسان شود زيرا ايمان ما اين 

مفتی ها می گويند، و حتی  ها خواجهتوجه نمی کنند. برخی از  سنت هااين  به است. آنها در نماز جمعه نيز

"دو رکعت. نياز هيچ چيزی بيشتری نيست." ايمان آنجا می شنيد و هنگامی که مردم اين را ميبينند، سنت 

 را نمی خواهند.

 

 حضرت پيامبريم، بايد به سنت ها و هر چی دار گهبراينکه ايمان را امن ن سنت بسيار مهم است.

را انجام بدهيم. اين  ،مستحببايد سنت و حتی آنچه را که فراتر از سنت است،  گفته توجه کنيم. (ملسو هيلع هللا ىلص) مان

فکر  وبگيريم. آنها در کال روز دنبال چيز های بی فايده می روند،  فکر و خيال بیبايد  کهچيزی نيست 

 .رست استدد. راه ما نکن کمترآن را  دنکن می اما سعی بدهندنمی کنند که پنج دقيقه بيشتر از عبادت انجام 

 .ديگران نيست کردن به هنيازی به نگا

 

بيشتر بخشش موضو سنت ها را بگيرند. به هر حال، بايد آنچه های ديگران با  مذهبممکن است 

می گويد، "در خودت اين دين را آنقدر محکم نگه  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر. کنيم ظحافمآموخته ايم را که 

  ت براينکه از دست، بلکه حتی با دندان هاي تنه تنها با دست هاي، حتی با دندان و ناخن ها، و نگه دار. دار

 



 

 

 

 

 

 

 

هات نيفتد." اين مهم است زيرا مردم ها خودشان را شل می کنند. می گويند، "به عمره رفتيم و اين و آن 

بالفاصله چيزهای بد اما شيطان  را آنجا ديديم." حکمت هللا است که مردم چيز های خوب ياد نمی گيرند،

 چيز های زيبا نشان می دهد.   عنوانبه  را

  

 " ،او می گويد .(ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر، سنت ببندد )گره بزند( خداوند ما را به سنت انشاءهللا

کسانی هستند که از است که نجات می شود." ديگران  ها هقفر ۷۳است که از  دسته جماعت و سنت اهل

)ما را( کامل هدايت کند و محکم در راه  خداوندمنحرف شدن و برای آنها سخت می شود. انشاءهللا  سنت

 رست نگه دارد. 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ هذيحج ۲۳


