
 
 
 
 
 
  

 
 في قلبك هلالج لجإجعل هللا 

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

 أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم
ُ لَھُ نُوًرا  فََما لَھُ ِمن نُّورٍ  َوَمن لَّْم َیْجعَِل �َّ

 
التي القیمة  ،القیمة یعني، ال یمكن أن یكون لھم نور. والنور نوًرا للناس هلالج لج، عندما ال یعطي هللا  عظیم الشأنوجل في القرآن  قول عزی

، الم كلھیمتلك الع یمكن ألي شخص أن نور. إذا لم یكن ھناك إیمان فال نور. ، یكون ھناكإیمانھناك لعباده. عندما یكون  هلالج لج یعطیھا هللا
 ،هلالج لج هللا طریقالنور. والناس ذوو النور ھم الذین في  أصحاب. األشخاص ذوو القیمة ھم یساوي شيءال قیمة لھ. ال  نورلكن بدون و

 قیمة. م ذویسیرون على الصراط المستقیم. إنھوالذین  ملسو هيلع هللا ىلصالذین یحبون نبینا الكریم 
. 

هللا عز وجل. لدیھم لھم عند ، ال قیمة لھم وال أھمیة نفوسھمقیمة بأنفسھم. عندما یطیعون قیمة. جعلوا أنفسھم عدیمي ال ملیس لھ ونالباق
ال قیمة لھم. ال شيء لھ  هلالج لجھم مثلھم. األشخاص المتشابھون مع بعضھم البعض لدیھم قیمة فیما بینھم. وفي حضرة هللا  عند منقیمة فقط 
ال یَسعُنِي أَْرِضي َوال َسَمائِي َولِكْن  " في الحدیث القدسي یقول هللا عز وجل .قیمةھم لالمؤمنون قط هللا عز وجل ، ف حضرةقیمة في 

. أي شيء عدیم الفائدة یمكن والمعصیةالرغبة ، في قلوبھم. قلوبھم ملیئة بالدنیا لیس هللا ون! والباقكم لھ قیمة ."یََسعُنِي قَْلُب َعْبدَي الُمْؤِمِن 
 أن تفكر فیھ موجود في قلوبھم.

. 
یجب . اقیمتھ اإلنسانكبیرة. یجب أن یعرف  نعمةیزداد دائًما. إنھا ھذا النور سیكون النور في قلب المؤمن یجب أن یكون فیھ هللا.  ولكي

أولئك  ، فال قیمة لھ.تى لو قال أحدھم إنھ أنقذ العالم. ویجب أال یعطوا أھمیة لألشخاص الذین ال قیمة لھم. حالدنیا هال یعطوا أھمیة لھذأن 
 ههللا لیس لھم قیمة وال أھمیة على اإلطالق. إنھم یلعبون قلیالً في ھذ طریقذین یقدرونھ ھم أناس ال قیمة لھم مثلھ. الناس الذین لیسوا في ال

 لكن لن تكون ھناك فائدة بعد ذلك.وضرون. ومُ ال قیمة ب، سنرى كم ھم بعد ذلك عندما یذھبون إلى اآلخرةو الدنیا
. 

م ، إذا كنت ال تعرف. "أنا ذكي. لقد قرأت وكتبت ... "ال یوجد أحد ال یدرس اآلن. من المدرسة االبتدائیة علّ تیقولون "لم نكن نعرف". 
إذا تركوا الناس  بل لتضلیل الناس. حقیقي علم ي یقدمونھ لیسذال العلمإلى الجامعة ، یقولون إنھم یقدمون كل أنواع المعرفة. في حین أن 

 . حفظنا هللا. ماذا نستطیع ان نفعل؟ ھذا الوقتثابتبینھم وسیكون لدیھم إیمان  التشویش، ولن یتم ھم، فسیكونون على األقل أقربوشأن
، یعتقد عندما تنظر بشكل عام الزمان بأنھا ذات قیمة لیس لھا قیمة. آخراآلن. واجبنا ھو التحذیر ألن األشیاء التي یعتقد الناس في  ھكذا

 یجعل . حفظنا هللا. هللاأكثر القیمة يعدیم، بینما تؤدي أفعالھم إلى أن یصبحوا تھا من خالل القیام بأشیاء معینةم یزیدون من قیمالناس أنھ
 حتى ال تضیع حیاتھم. ومن هللا التوفیق. الفاتحة. یقةالناس یرون الحق

. 
ھل البیت والصحابة ، وأرواح أل،  ملسو هيلع هللا ىلصأوالً لروح نبینا الكریم  نھدیھا. شریفة لواتصتسبیحات و، آیات وسور ، كاملة  ختمة قرآنھناك 

. توفیت امرأة اسمھا اجمیعأمواتنا إلى أرواح وجمیع األنبیاء ، وأرواح المشایخ ، وأرواح جمیع أجدادنا ، وال سیما موالنا الشیخ ناظم ، 
 تعالى الفاتحة.  �أن یكون إیماننا قویا.  نرجو وعلى نیة حفظھا،ل الشر ، وزیالخیر ، و ولیعمفاطمة أمس. إلى روحھا ، 

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443 صفر 9-2021/3- 10 

 


