
 
 
 
 
 
 
 

 مان بلند باشد هّمت 

 

 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

 

 

 النظافة من اإليمان

 زمان مردم. بود نوشته را اين و ديديم را( ق) افندی يحيی شيخ". است ايمان از پاکيزگیيعنی، "

 .است شريف حديث اين. نوشتند می ديوار روی بر زيبا چيزهای قديم های

 

دقيق و هشيار، ساعی، سخت کوش، کوشا، ) با پشتکارمنظور مان  گوييم می هّمت که هنگامی

است. يعنی  شباشد. تنبل )لش( نيست، بلکه بر عکس هّمتبايد بلند  ، کار کان( است، هميشهاز خود گذشته

يعنی کار کردن )تالش( براو آخرت و نيز کار کردن )تالش(   هّمتفرد کار کان )زحمت کش( است. 

 . نيست قبول قابل ويژگیخوب نيست. بنابرين يک بل که ميشين فرد تنبرای اين دنيا. 

 

( فرمان می هلالج لجخيلی کار ها برای انجام دادن وجود دارند. خيلی دستورات است که هللا جل جالله )

بشينيد بدو اينکه هيچ کاری انجام بدهيد. حتی اگر بگوييد که  ه)شما را( خلق نه کرد براينک خداونددهد. 

 تهالب. نيست کافی دهد انجام بايد که چيزهايی برای شخص عمر طول. هيچ کاری نيست، هللا کاری داد

  .يافت خواهد پايان دنيا اين در چيز همه. شد خواهد تمام روز يک ما زندگی

 

 مراقبت و کمک. است مهم نيز دنيا اين کار. است آخرت کار است زنده که حالی در چيز مهمترين

 برای هک فردی کار. است (ه، شريف، پارسا، پاکدامن، باتقوی، وارستپرهيزکار) کار خوب نيز خانواده از

 .می شود نوشته پرستش عنوان به نيز رود می کار به و خواهند می را نماز کند، می وضو صبح نماز

 .استبال  ايمان ای نشانه اينايت هللا است و ضر روندی که به کار می هنگام زيرا نيت شان

 

 در. ندپيش رفت نمی ک خوب تنبل افراد برای اين. نيست خوب تنبل افراد از بسياری وضعيت اما

 دنيا ناي در نيز او. بدون پاداش نمی گذارد را آنها خداوند کنند، کمک ديگران به هللا خاطر به اگر که حالی

 در پاداش عنوان به آخرت در و ،می شود دنيا اين در( نعمت) برکت يک اين. دهد می آخرت درنيز  و

 .شد خواهد نوشته شان حساب

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 رهمه جو. اند شده شيطانی های بازی اسباب اند، نشسته کافه در فقط که افرادیپوک،  کلهمرد 

 توانم می کاری چه" کند، می فکر اومی رسد. چونکه زمان او آزاد است، کله پوک  مرد طرف از بدی

آنقدر دستورات هللا وجود دارند که  .برای انجام دادن وجود دارند زيادی کارهای که حالی در" دهم؟ انجام

  .نمی کند يا خالی دادن احساس از دست فرد. دنکن پر کامل ،عمر يک برای را فرد زندگیمی توانند 

 برای، احساس کند که هيچ کاری ندارد دادن انجام براي چيزي هيچ که گويد میکه  را شخص شيطان

انجام دادن ندارد. آنها نمی دانند چه کار بايد انجام بدهند. آنها فکر می کنند، "بايد زمان ما اينجا و يا اونجا 

 .ندنيست کافی هللا دستورات برای زندگی نه و زمان نه. ندارد وجود زمان کشتن بهنياز ؟" هيچ بکشم

 

 "،ماست)روی(  بر شيخموالنا  هّمت " گويند، می که همانطور درست .باشد باالما  هّمت ،بنابراين

 .بدهد )پيروزی( موفق خوب کارهای دربه مردن  خداوند که باشد. است امام افزايش به معنی هّمت اين

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۵ هحجذي ۲


