
 

 

 

 

 سوزن سر از کمتر

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 ما( جالله جل) هللا شاءهللا، ان .داند می بهترين را چيز همه که است کسی متعال( جالله جل) هللا

 توانيد می خواهيد می شما که اندازه همان به توانيد می شما که آنجا از .بدهد ادامه زيبايش راه در را

 را همه جل و عز هللا نيست، تصادفی چيز هيچ .افتد نمی اتفاق آن خواهد، نمی را آن او اگر کنيد، امتحان

 عز هللا خود .است هللا دست در چيز همه دارد، وجود که آنچه هر و جهان، بينيم، می که دنيا .ميدهد انجام

 .کرده درست را قوانين وجل

 

( تلويزيون) شيطان جعبه اين را آن اما کنيم، نمی درک را علم اين ما که است هللا حکمت اين

 می و کنند، می  تحقيق را جهان درند مردان .دهند می نشان اخبار در دانشمندان .بود گذشته ديشب

 را چيزها اين (الصمدانيی سره هللا قدس( شيخ موالنا ."است داده رخ ای و است افتاده اتفاق اين: "گويند

 .ندشت دوست هم

 

 انفجار يک" گفت، پايان در اما .گويند نه( جالله جل) هللا ذکر سختی خيلی و کنند می سعی آنها

 می آنها حاضر حال در" داد،  انجام را اين اون و کرد را کار اون اين شادن، رخ را جهان و داده رخ

 مطالعه را خود زندگی همه فيزيک قوانين مردان اين ."باشد افتاده اتفاق تواند می اين که دوباره گويند

 قوانين از آنها .هستند مردم اينطور آنها .اند شده تبديل استادان استادان آنها .هستند استادان آنها .اند کرده

 !"نيست هيچی ميدونيم که اون: "گويند می آنها پايان در و مطالعه مورد بسياری های سال برای فيزيک

 

 خالی جهان بينند، می چه بنابراين .نيست جا همه در آنچه و دارد وجود انرژی اين هم، باز

 به حتی داده آنها به جل و عز هللا که دانش اين .هست جا همه هللا قدرت و ندارد وجود فضای هيچ .نيست

 از برخی ... دهند می انجام نيست قوانينی چی و فيزيک قوانين قوانين، آنها .نيست سوزن سر اندازه

 .خواهد ادامه هميشه برای قوانين اين که کنند می فکر ديوانه مردم

 



 

 

 

 

 

 هارا چيز همه افتد، بی اتفاق چيزی اگر .دانيم نمی قوانين هيچ: گويند می هم را خود مردان اين

 آنها را چيز همه که کنند می فکر آنها .رسد می نظر به دانستيم نمی که قوانينی و کند می تغيير اول از

  .دانم نمی را چيز هيچ آنها که گويند می خود دهان با مردان پايان در .دانند می

 

( جالله جل) هللا به که بگويند و کنند باز را خود دهان توانند نمی فقط آنها اما نيست، خالی جهان

 فرد يک باشيد، دانشمند يک توانيد می شما .ندارند اعتقاد( ص) پيامبر  به که گويند می آنها .دارند اعتقاد

 که زمانی تا ندارد ارزش را آن داريد، دوست که آنچه  يا دانش، از بسياری با فرد عنوان به يا و عاقل،

 ما اگر حتی ،(هللا به شکر) هللا لطف به .دهد می ايمان( جالله جل) هللا .(جالله جل) هللا گويد نمی شما

 هيچ در به نياز بدون .اين برای کنيم شکر را خدا بايد ما .داد را نعمت اين ما به هللا دانيم، نمی چيز هيچ

 .کردن شکايت چيزی

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۳۹۴ دی ۱۵  ـ۱۴۳۷ األول ربيع ۲۵


