
 
 
 
 
 
 
 

 پشتکاری 

 

 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

 

 

 بشوم موفق زندگی در که بدهم انجام توانم می چه" شيخ، موالنا به پرسيد دانشجو يک روز يک

 اينور از. بماند باقی خود کار در بايد بنابراين." پشتکاری" داد، پاسخ شيخ والنا" برود؟ خوبی به کار و

 اگر شويد می پيروز مطمئنا  .  نداد جواب بالفاصله چونکه روز اّولين رد نکنيد ترک را کار. نپريد آنور به

 .کنيد دنبال را کار شما

 

. آخرت مسائل در است، تر مهم آنچه و است، دنيوی امور در هم اين. است چيز همه برای امر اين

 بپيوند طريقت با خواهران و برادران از برخی که زمانی مثال، عنوان به. بدهيد انجام توانيد می چقدر هر

 در است مهم آنچه. بدهند انجام انقدر نياز. بدهند انجام دفعه يک را کار همهه   خواهند می آنها گيرند، می

 چند برای سريع سرعت آن در توانند می آنها. است مهم دائم. است مهم تداوم. توانند می آنچه انجام حال

 می خسته آنها بدهند، انجام را آن توانند نمی آنها آن از بعد. ماه چند يا و هفته، دو يکی بدهند، ادامه روز

 آنها که اندازه همان به بدهند، انجام کم کم را کار اين آنها اگر. کنند می ترک دفعه يک در را همه و شوند،

 موالنا های صحبت از بعد است حکمت اين دليل، اين بهکنند افزايش بعد را آن توانند می آنها توانند، می

 رکعت دو با آنها. نميخوانند نماز که کسانی برای   بخوانيد، نماز روز در رکعت دو حداقل" گفت، می شيخ

 افزايش را آن آنها. هستند محکم آنها اگر کنند می افزايش را آنها. کنند می افزايش را آن و کنند می شروع

 .خودشان توسط تدريج به دهند می

 

 بگویید آنها به شما اگر. کند می رشد و آید می برگ به دانه. است دانه یک کاشتن است مهم آنچه

. ندارند ای بهانه هیچ اینجا آنها اما. کنند می ترک و نه گویند می آنها بدهند، انجام بار یک در را تمام که

 آن اگر حتی. کشد می طول دقیقه پنج  زیاد خیلی وضو، با نماز، رکعت دو. است دقیقه پنج او طول تمام

 هللا هستید، محکم که هنگامی. دهند می انجام آنرا و کشند می خجالت آنها است، خود نفس در سنگین

 .کند می کمک

 

 ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوِفي اآلِخَرةِ  ُيَثبُِّت الّلُه الَِّذيَن آَمُنوْا ِباْلَقْوِل الثَّاِبتِ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

." گرداندمى ثابت استوار سخن با آخرت در و دنیا زندگى در اندآورده ایمان كه را كسانى هللا"

 .کند ثابت قدم از انشاءهللا را ما همه خداوند(. ۲۷:إبراهیم ۱۴ سوره)

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 عادل حضرت شيخ محمد محمت

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ ُمَحّرم ۱۷


