
 

    

 
 نرجو أن تكون ھمتنا عالیة

بسم هللا الرحمن الرحیم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  . السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . أعوذ با- من الشیطان الرجیم
حمد األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، شیخ عبد هللا الفائز الداغستاني ، شیخ م

 ناظم الحقاني ، دستور . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .

من اإلیمانالنظافة   
. كتب الناس من العصور  ". قمنا بزیارة الشیخ یحیى افندي وكتبت ھناك النظافة تأتي من اإلیمان"  ھذا یعني"،  النظافة من اإلیمان" 

 . شریف . ھذا حدیث القدیمة أشیاء جمیلة على الجدران

 الھمة.  . وھذا یعني شخص یعمل بجد ولكن العكس. لیس كسول  عالیة ھمةمجتھد دائما مع نعني أن یكون الشخص  ھمةعندما نقول 
 . مقبولة صفة. لذلك فھي لیست ا جید لیسوھذا الذي یجلس  ھو كسولال.  أیضاه الدنیا عمل من أجل اآلخرة والعمل في ھذعني الت

. حتى لو قلت ال  القیام بأي شيء لجلوس دونهللا لك لم یخلق. عز وجل هللا  أمر بھا . ھناك أشیاء كثیرة ھناك الكثیر الذي یجب القیام بھ
. كل شيء ا ما تنتھي یومبع حیاتنا س. بالطا . حیاة الشخص لیست كافیة لألشیاء التي تحتاج إلى القیام بھ ، لقد أعطى هللا شیئا شيءیوجد 
 . ینتھيسه الدنیا في ھذ

 ایضا .فاضلة أعمال . مساعدة ورعایة األسرة ھي  أیضا مھم الدنیا هھذلعمل ال.  آلخرةلعمل ھو العلى قید الحیاة  عندما تكونأھم شيء 
أثناء الذھاب . ألن نیتھم  عبادة یكتب على أنھأیضا  ھذا، ویذھب إلى العمل  الصالة یؤدي، الفجر صالة ل یتوضأوظیفة الشخص الذي 

 . على اإلیمان العالي وھذه اشارةهللا  مرضاة يإلى العمل ھ

 ھم، فإن هللا ال یتركإكراما -اآلخرین  واإذا ساعد م. في حین أنھللكسالىال تسیر على ما یرام  األمور. ا جید لیس الكسالىالكثیر من  حال
 . في حسابھم في اآلخرة وستكتب ثواب،  الدنیا هفي ھذ بركةكون ت. س وفي اآلخرة الدنیا هفي ھذ ھمیعطیس.  دون أجر من

ھ یظن ألن من فارغ العقل . ةمتوقعكل الشرور . الشیطان  مجرد العاب في ید وافي المقاھي أصبح یجلسون، الذین الشخص فارغ العقل 
التي یمكن وهللا أمر بھا . ھناك أشیاء كثیرة  ، "ماذا یمكنني أن أفعل؟" في حین أن ھناك الكثیر من العمل الذي یتعین القیام بھوقتھ حر  أن

یجعل الشخص الذي یقول أنھ لیس لدیھم ما  الشیطان.  فراغبشعر الشخص بأي شيء مفقود أو . لن یلمدى الحیاة أن تمأل حیاة الشخص 
ھل یجب أن أقتل الوقت ھنا أم یجب أن  " التفكیرب یستمرون.  . ال یعرفون ما یجب القیام بھ لیس لدیھم ما یفعلونھ بأنھ نشعرویعلونھ یف

 . أوامر هللاتأدیة حیاة كافیة لالوقت وال ال. ال  ھناك حاجة لقتل الوقت ؟" لیس أقتل الوقت ھناك

الناس النجاح  یرزق. هللا  یماناإل علوعني ه الھمة ت"، ھذ الشیخ علینا ھمة موالنا " ما یقولون. تماما ك عالیةنرجو أن تكون ھمتنا ،  لذلك
 ومن هللا التوفیق . . في الخیر
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