
 
 
 
 
 
 
 

 هللا تمیزی را دوست دارد 

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

 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

 

 

 معنای زيبايی انجام دادن دوست دارد. هستندزيبا  ای کههيزچ مهزيبا است و ه ز و جلع هللا

دارد، همه  وجود نچه دستوری که امکا هر بنابراين آنچه برای ما دستور داد شد،. است خوب کارهای

 تقاد(.عمان زيبا بشود )ا برای زيباترين زندگی است و که آخرت

 

. کند ترک تميز را جا آن دارد نياز برود، کسی که جای هر .است پاکيزگی اين از يکی انشاءهللا

 می امر اين[. زباله] کند کثيف را آن ديگر يکی و کند می تميز يکی را آن اگر دارند نگه را آن توانند نمی

. شود می داشته نگه تميز هم زيست محيط و کند، تميز را خودش جای کسی هر اگر باشد راحت تواند

 ترين مهم اين. است چيز ترين مهم نظافت ."است ايمان از نظافت" گويد، می ما( ص) پيامبر حضرت

 .دندار اديان ديگر وجوداين در  .است اسالم در چيز

 

 حديث حضرت .است قبول قابل کثيفی غير کوچکترين، يعنی خلوص. پاکيزگینی عطهارت ي

 اگر شود نمی پذيرفته آن دهد، می انجام( جنابت غسل) غسل شخص يک که هنگامی" :ما( ص) پيامبر

 می نشان اين است؟ چه اين معنی. "بماند باقی خشک کوچک سنجاق سوراخ يک اندازه   به نقطه يک حتی

 مراقبت پاکيزگی به بايد مقدار چه که دهد می نشان اين .باشيم مراقبت پاکيزگی به بايد مقدار چه که دهد

 ما به که طوری به دهيم می انجام حمام که هنگام بماند بايد نه باقی خشک نقطه هيچ که يعنی اين. باشيم

 .باشيم مراقب بايد که دهد می نشان مثال اين بنابراين،. ميآموزد و دهد می نشان

 

 پاک آنها نکنيد فکر: گويد می قرآن در را آن حد از بيش. هستند نجس کافران. نيستند تميز کافران

 از بودن پاکيزه چونکه. نکنيد کثيف را اطراف و کنيد نظافت به توجه بنابراين،." هستند کثيف آنها هستند،

 .دهيد می انجام را کار اين که هنگامی ميآوريد دست به پاداش همچنين است، هللا دستور

 

 در نيز افراد برخی. باشد پاک مان بيرون و مان درون که. دهد قرار پاکش بندگان ميان در را ما هللا که

 بر از قبل فرد بر آن آسيب ، است، مورد اين که هنگامی. ندهد را کثيفی اين هللا که. هستند کثيف درون

 .است ديگران

 

 .و من هللا التوفيق



 

 

 

 

 

 

 

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ لشّوا ۲۳


