
 
 
 
 
 
 
 

 شخص با کیفیت 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 در را انسان (خلق کرده است. هللا )جل جالله ترين زيبا ای شيوههللا عز و جل انسان را در 

کرده  اعطا( عزة) افتخار( و اکرام) هديههللا به آنها خلق کرده است.  تمخلوقا بقيه ميان در سطح باالترين

 فرد يکباشيم.  کيفيت با فرد يکداريم اين هديه ها را قبول کردن )دوباره شناختن( و  نياز همچنيناست. 

 .است خوب شخص يک معنای به کيفيت با

 

دنيا  همه. ندنيست خوب مردم و هستند فقير کيفيت با مردم را پيروی می کنند، خود نفس که افرادی

نياز  را ديد. همه اين را می ديديم و می دانيم. سحابی سطحباال بارد  (ص) مان پيامبر حضرت چگونه

هم برای خودشان هم  او. است مفيد فرد يک کيفيتنمونه بگيريم چونکه يک فرد با  عنوانداريم او را به 

است. مردم خوب کسانی است که از شر دور می رود. همه خوبی با آنها است.  سودمندبرای مردم اطراف 

 اينها، همونطوری که گفتيم، افرادی هستند که نفس خودشان را پيروی نمی کنند. 

 

هستند  افرادی آنها. نيستند خوبی افراد ،هستند بد مردم را پيروی می کنند، خود نفس که افرادی

 بد صفات که هستند کسانی آنهاکه ديگران دوست ندارند و کسانی هستند که فقد خودشان را نگاه می کنند. 

 يک او" ،می گويند و می کند نگاه را کسی مردم که هنگامی. اند کرده آوری جمع را بد های عادت و

 صحبت که زمانی است روشن بالفاصله ."است مرد يک او ،واقعا  . است خانم يک او. است زاده نجيب

 کنيم. پنهاناون يکی راه هم روشن است و می توانيم اين را  اما ،( کنيم )در منفی می

  

 ديگر عبارت بهيعنی کثيفی،   زبالة(. زباله)" زبالة همونطوری که موالنا شيخ )ق( می گفت "

 گويد می( ص)مان  پيامبرکرد. حضرت  مقايسهنمی شه  جواهربا يک  زبالهحيفه(. فرق بين يک آشغال )

نشان می  (پيامبر) او که چيزهايی طريق از جواهر يک تغيير می دهد به فرد يک!" باشيند جواهر مثل"

 .آموزد می شيطان که چيزهايی طريقی تغيير می شود از کثيف زباله،و به آشغال،  ،دهد

 

 فردبشويم.  کيفيتپيروی کنيم، اينطوری انشاءهللا مردم با  را خودمان نفس نکند خداوند که باشد

مان  ظاهرهللا است. و اين مهم است. انشاءهللا  نزددر اين دنيا و در آخرت در  شده شناخته یفرد کيفيت با

 مان يکی باشند.  داخلو 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ محرم ۷


