
 
 
 
 
 
 
 

 تسبیحات هللا 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 :گويد می( ملسو هيلع هللا ىلص) ما ستاد

 

 .سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظيمكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: 

 رد اما ،آن ها را گفتند است آسان يعنی که ،هستند سبک زبان در که است کلمه دو گويد می او

 ناي در آسان بسيار چيز يک اين. قيامت روز ميزان ؟ميزان کدام. است سنگين آنها وزن (وتراز) ميزان

 خواهد زيادی وزن و شد خواهد سنگين بسيار آخرت در اما دهند، نمی اهميتی آن به مردم و است دنيا

  .داشت

 

 عضیب حاضر، حال در. دارد مردم برای مفيد چيزهای نيز ذکر. است بزرگ پرستش هللا تسبيحات

 وجود آن و ندارد وجود اين. ندارد وجود ذکر هيچ" گويند می که اند شده ظاهر آخر زمان در مردم از

اين  ( مثلحديث) بسياری. مان است (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر مقدس حديث اينجا در. دارد وجود اما" ،ندارد

مسير است که  احاديث، اين. نامند می "حَصِحي  " آنها آنچه هستند، قویاحاديث نيز  آنها. وجود دارند

 .دهد می نشان را زيبايی راهها  ما به نما حضرت پيامبر. داد نشان ما به مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

 

 داد، خواهد انجام را کارها اين هم او. است نه آمده زدن قدم و نوشيدن خوردن، برای فرزندان آدم

 یمتسبيحات  را آن بيشتر چه هر. کند میتسبيحات هللا را  و را انجام می دهد ذکر هللا او کار اين با اما

 باشد دشکوهمن و متعال خداوند. نيستهللا عز و جل  نفع به اين. است سودمند خود برای. است ترمفيد کند،

سود نه ضرر به هللا عز و جل  نه آن دادند، انجام بد کار يا خوبکار  انسانيت تمام اگر .ندارد نيازی اين به

 .اوست از لطف های( ، درمناندعوت) رفتار اينها .کند می دعوت را ماميرساند. هللا عز و جل 

  

 انجام و دندار وجود ی نيزديگر تسبيحات .دهيم می انجام روز هر در بار صد را کار اين (ما)

ارد. ظاهری و بطنی د منافعافراد دارد.  برای نيز مفيد ديگری از سواب پس. دندار بسياری منافع نيز آنها

 که کسانی. يمکن فراموش را اين نبايد (ماکنيم. ) تسبيحاتو  شکر را هللا که ماست وظيفه يک اين بنابراين،

 که هنگامی. باشند شآرام در توانند نمی و ايستند می ناراحتی در افتند، می دردسر به کنند می فراموش

 می  فاشها  هوسيلاين . انجام بدهيد مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبربه  صلوات و هللا ذکر افتد، می اتفاق ناراحتی



 

 

 

 

 

 

 

 از بين ميروند. انشاءهللا (یخستگی و ناتوانی، نگران، دلواپس، دردسر) رنجو  (دنبخش می سالمتیدهند )

 در قلب مان بگذارد. ممداوخداوند ذکرش ها 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹اآلخرربيع ۲۷


