
 
 
 
 
 
 
 

 ایمان

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

 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

 

 

 در کلمات اين. ]هستند زيبا کلمات آنها". الموت قبل بالتوبة وعجلوا الفوت، قبل بالصالة عجلوا"

 وقت که طوری به برويد نماز برای عجله به يعنیاست شده نوشته عثمانی از مانده باقی که مساجد برخی

 به نماز وقت و برسند لحظه هر در تواند می مرگ چونکه. بدهيد انجام مرگ از قبل توبه و نگذرد نماز

 .گذرد می سرعت

 

 و درجه به تواند نمی شده انجام بعدا   نماز. نگيريد کم دست را نماز و نماز وقت از باشيد مراقب

 از[ نماز] برای چونکه است،[ نخواندن نماز از] بهتر درجه يک اين هنوز. برسد زمانش در نماز پاداش

 بدون[ دنيا] کردن ترک اما. دارد فرق خيلی پاداشش ولی دهند، می انجام را ايش َقَضاء   رفته، دست

 .ندارد جبران که است چيزی اين. هللا بر پناه: توبه

 

 شما بنابراين. باشيم توبه در هميشه که اين برای کنيم، توجه نماز به بايد که است دليل همين به

 می سرعت به که است چيزی زمان. گذرد می سرعت به دنيا. بياوريد دست به را هللا رحمت توانيد می

 مردم همه" گويد، می علی حضرت. مانند می باقی غفلت در هم هنوز اما دانند می را اين مردم. گذرد

 ."ميرند می آنها که زمانی  شوند می بيدار تنها آنها اما هستند غفلت در

 

  ها خوب. ميرند می آنها که زمانی شوند می پشيمان مردم" گويد، می هم ما پيامبر حضرت

 اعمال کاشکی": گويند می و شوند می پشيمان  ها خوب. شوند می پشيمان ها بد و شوند می پشيمان

 کاشکی" گويد، می بد .دادن دست از فرصتی هيچ بدون بودم داده انجام بيشتر هللا زيبا راه اين در خوب

 می توبه و کردم می ترک را نافرمانی بودم، نداده انجام گناهان آيا کاشکی بودم، نداده انجام شورشی

 .افتاد می خواهد اتفاق و دهد می وعده هللا. افتاد می خواهد اتفاق ها اين." کردم

 

 پيامبر حضرت و هللا که را چيز همه آنها. کند می پيروی مغز بی مردان دو از کالمات مردم

 باز را توبه درب هللا. شوند می پشيمان هم آنها موضوع، آن در. کنند نمی قبول اند داده وعده ما( ص)

 شود نمی مردم کلمات از چونکه. برگذرند هللا به را آنها دهيد اجازه. کنند توبه را آنها دهيد اجازه. کرد

 .هستند کی دانند نمی که مردان از کلمات همه نکنيند باور خصوص، به. کرد اعتماد

 



 

 

 

 

 

 

( کند می مرتکب گناه که هست  کسی فاسيق يک) فاسيق يک اگر": گويد می قرآن در را آن

 به رساندن آسيب به دليل يک بعدا   که طوری به کنيد نگاه دقت با را او و کنيد بررسی را آن بياورد، خبر

 به آسيب همچنين و کنند می عمل شما مثل کنند پيروی را شما که کسانی سپس ."شود نه تبديل ديگران

 .رويند می ابدی دادن دست از در دو هر سپس. ميرسد آنها

  

 می مردم. نيست مردم مال مثل او کلمات و دهد می وعده هللا گويد، می هللا چه آن کنيند پيروی

 شما کنار در که فرد يک است ممکن. ندارد صفت چنين هللا. دارد نگه را خود وعده تواند نمی يا تواند

 ايمان و باشيد، داشته هللا به اعتقاد گويد، می هللا چه آن کنيد اطاعت دليل، همين به .باشد گر حيله بشيند

 .کند عطا ايمان ها ما همه به هللا که. باشيد داشته

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

ّجهذی ۱۷  فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ الح 


