
 
 
 
 
 
 
 

 در زیباترین شکل 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 رسول هللا، مدد يا مشايخنا،مدد يا رسول هللا، مدد يا ساداتي أصحاب 

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 حديث درهللا عز و جل دوست دارد انسان ها را که کار شان را در زيباترين شکل انجام می دهند. 

  است؛ شده گفته ما پيامبر

 أنقتی
 

هنگامی که يک کار انجام می دهيد، در بهترين شکل آن را انجام بدهيد، آن را در خوبترن که "

 .گويد می اوامکان است انجام بدهيد،" 

 

م الز هستند، نمونه آنهامان کامل ترين انسان است.  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر .است کامل دين ،ما دين

 کار عادی کوچکترين اگر حتی ،کاری هر. دهيم ادامه آنها راه در الزم است باشيم، ارزشمند آنها از است

 آخرت در همچنين اينجا، در را آن. ، نتيجه آن را به دست می آورد فقط اگر ان را زيبا انجام بدهداست

 خوبی به او دهد، می انجام زيبا را خود کار آدم اين" گويند، می اينجا انسان ها حتی در. دريافت می کند

 ،همينطوری. خواند میخصوصی به  را آن ملت ،می زنند رنگ انسان های که زيبا حتی." کند می کار

يعنی که حتی کار های که  .ندنک می دريافت آن را قدردانیکاری که کمتر دوست دارند، انسان ها  حتی

 ارزش شان کم است، به انسان ها ضرر می رسانند.

 

تا آنجا که ميتوانيد خوب انجام بدهيد، به طوری که نتيجه آن را به  باشد، کار ترين سبک اين اگر حتی

کار  انسان ها اکثر ،حاضر حال دردست بآوريد. سپس ارزش آنچه را که انجام می دهيد، درک می کنيد. 

ين نه که ديگران ا .کنند بررسی را آنها سر پشت نميتوانندزيرا ديگران  دهند، می انجامبی توجه  را خود

 .داند نمی را خود کار ارزش دهد، می انجام را کار اين که کسی امارا نمی دانند، اين را می فهمند، 

م بشود. الز انجام الزم است اهميتی با بزرگترين بزرگ، چه و کوچک چه شده، انجام کار هر بنابراين،

، هم به آن کس که اين کار را انجام می دهد و هم به صورت اين غير درانجام ندهد،  عجلهاست آن را با 

 ديگران ضرر می رساند. 

 

 داده فريب را انسان ها اين ايد، کرده کار چه انسان ها اين با شما: "پرسد می شما از هللا آن وقت

  هللا باعث باشد که کار مان را در .وجود دارد آخرت ،برای دنيا نيست فقط نماحود کار بنابراين،" ايد؟



 

 

 

 

 

 

 

نفس خودمان را پيروی کنيم و به خودمان و به  ما که ندهيم جازهانشاءهللا ا. زيباترين شکل انجام بدهيد

 ديگران ضرر برسانيم.
 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ شّوال ۷

 


