
 
 
 
 
 
 
 

 منتسب با مسلمان است نظافت 
	

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،
 .أعوذ با هللا من الشیطان الرجیم. بسم هللا الرحمن الرحیم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سید األولین واآلخرین،
 رسول هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا،مدد یا 

 .شیخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، دستور
 .طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة

 
 

چیز  اولین) دین اسالم را یک دین تمیز (پاک) کرد. �هللا جل جاللھ (. است ایمان نشانھ نظافت
 پرستشی ھیچوجود ندارد،  نظافتوجود نداد، اگر  پاکیزگیاست. اگر  نظافت پاکیزگی معنایاست.  نظافت

کھ نماز می خوانید، باید تمیز باشید و وضو را انجام بدھید، و اطرافت  ھنگامی(عبادتی) قبول نمی شود. 
 نظافت. نماز او قبول نمی شود اگر است مسلمان ھر برای یشرط اولین ایننیز باید تمیز نگھ داشتھ باشید. 

 (پاکی) وجود نداشتھ باشد. و نماز ستون دین است. 
 
 حفظ. کنند می کثیفشان را خود اطراف ھر جای کھ می روند مسلمانان متاسفانھ حال، این با
 باید مکان آن میدھید، انجام را کاری یا میروید وضو برای کھ زمانی زیرا است، مھم نیز زیست محیط
بھتان نرسد. اگر مسلمانان جا ھای کھ ترک می کنند، تمیز ترک کنند، سپس کسانی  کثیفی کھ باشد، تمیز

کھ بعد از آنھا می آیند، آن را تمیز پیدا می کنند. درست نیست کھ بگویم، "اینجا یک کارگر وجود دارد. 
 اجازه دھید او اینجا را پاک کند." در آن زمان حق ھای دیگران را دارید تجاوز می کنید. 

 
 غریب و عجیبوضعیت . است ترمھم بسیارطریقت  اھل برای این. است توجھ قابل این براینبنا

 این بنابراین. ھنگامی کھ اینجا نیستیم است چطور کھ دانیم نمی بنابراین ،باشیم اینجا )ما( اگر حتی است
 کنید می زندگی کھ جایی باید اول کنید، تمیز را خودتان بخواھید اگر. باشیم مراقب باید. است غیرممکن

 دیدی؟ کثیفیک شیخ یا حضرتی  آیا. کنید تمیز را داخل بتوانید تا دباش تمیز باید بیرون. کنید تمیزرا 
 .ھیچکس

 
 این را باید باشید، داشتھ دوست را آنھا اگر. ھستند (تمیز) پاک مردم ءاولیا و) ھا شیخ( مشایخ

کھ  جای ھر باشند خوشحال مردم دھید اجازه. نباش تنبل. کنید توجھ (نظافت) پاکیزگی بھ و بدھید انجام
 ھا این. روند میاونجا  شما از بعد آنھا وقتیی کرد؟" کثیفانقدر  کسی چھ: "بگویند نباید مردم بروید.

، شدید( سخت کار وپاکیزگی  ،)تمیزکارینظافت ( اسالم شرطاولین . کنیم توجھ باید کھ ھستند چیزھایی
 این آیا. کنید می پرتاب زمین روی بر را آن شما و آنجا است زبالھ سطل .نیست خوب تنبلی. است) سفت
 .است گناه ھم و آور شرم ھم این است؟ ممکن

 
 



 
 
 
 
 
 
 

، می کرد، ھمھ جا ھا تمیز، زیبا کثیفتمیز می کرد آنچھ کھ  دنیا ھمھ اگر. این باشیم مراقبت باید
 .استداشتنی نھ دوست  حالتیک  و آور شرم. نیست بمتناس مسلمان یکبا  کثیفی بنابراینو خوب بودن. 
 توجھ )پاکیزگی( نظافت بھ. ندارند دوست را کثیفی، و اولیاء )�( مان حضرت پیامبر)، �هللا جل جاللھ (

 .کنیم
 

 .و من هللا التوفیق
 الفاتحھ

 
 
 حضرت شیخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،١۴٣٨ ذیقعده ٢٣


