
 
 
 
 
 
 
 

 خود را بدانارزش  

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

مردم بياد ارزش خود را بداند. هللا  هللا عز و جل آدم ها را در بهترين شکل خلق و سرافراز کرد.

 سوره)خلقش هللا می گويد،  ميان قبول نمی کند. درارزش خودشان نمی دانند  همچنين که افرادی ارزش

  (۷۰: سراءاال

ْمنَا بَنِي آدَمَ   َولَقَْد َكرَّ

اين يک درس برای  ".را – انسان ها معنی به - و همانا گرامی داشتيم فرزندان آدم" گويد، می او

هللا  و آورده ايمان که کسانی مگرخودشان هستند.  زندگی وضعيت در پايان آنها در بدترينمردم است، 

 "هستم، آن، و اين من تحصيل کرده ام، من"بگويد،  يکی مهم نيست چقدر)جل جالله( را اطاعت می کنند. 

اين  است اگر هللا آن را نمی خواهد. استفاده بدون آن دوباره اند، رسيده مقام باالترين آنها به آنها اگر حتی

 مردم به او احترام، از دست دادند مردم ميان در را خود مثل برای مردم است، وضعيتعنوان يک  به

 برای او به احترام آنها اگر حتی گذارند هنگامی که او دنبال آنها ميرود، و آنها به او توجه نمی کنند. نمی

در راه هللا است و  رفتندآنچه سود دارد  خودشان ندارد. سود برای بدهند، آن هيچ کوتاه نشان دوره يک

آنها مردم خوب در نذر هللا آنچه هللا می گويد انجام می دهند،  آنها که هنگامیانجام دادن آنچه او می گويد. 

 سود وجود ندارد.  ،هيچ وقت ،صورت اين غير درهستند. 

 

هللا را اطاعت می کنيم. هللا عز و جل  تدستورازندگی مان ارزش به دست مياورد هنگامی که 

هللا قبل قبول است اگر بگويم کمتر از هيچ چيزی هم هستيم. جهان را جلق کرد. ما هيچ چيزی نيستيم. 

 را هللا او می گويد. بايد "،می دهم اين کار رو انجام بدهيد و بهت تمجيد"بهمان ارزش و يک سفرش داد، 

 با هيچ چيزی نيست در مقايسه د ارزش اين را ببينيم. حتی بزرگشب کنيم. باي و روز اين برای شکر

هللا عز  "ميشناسمت. و من در قلبت هستم، من"ما است و بهمان يک سفرش کرد.  بعظمت هللا. او مراق

 و جل می گويد. بايد ارزش را بدانيم. 

  

همه اين را نمی دانند  مردم بيشتر. هستند اطالع بی آن از مردم اما است، بزرگ نعمت يک اين

آنها فکر می کنند چيزی ، هيچی از هيچی نمی دانند، و آنها از ين دنيا ميروند بدون هيچ چيزی دانستند. 

 هللا بدانيم. که را آن قدر انشاهللا دهيد اطاعت نه کنند. اجازه آنها هللا را اگر است همه اين خالی انجام داند.

  هجلو در اگر يک جواهر که را می دانند بگذارد. اين بسيار مهم است چرا آن قدر که کسانی ميان در را ما



 

 

 

 

 

 

 

ه آمدکه   نطوریاهمنمی داند؟  يش راارزش هااستفاده دارد اگر  ارزش آن را نداند بگذاريد، چه که کسی

 را بدانيم.   شارزش ،انشاءهللا،کند  عطاا، ميرود. که هللا به همه ما بود

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ لشّوا ۳۰


