
 
 
 
 
 
 
 

 میگیرد انتقام هللا از آنها 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

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

 

َر بِآيَاِت  ن ذُك ِ  َرب ِِه ثُمَّ أَْعَرَض َعْنَها إِنَّا ِمَن اْلُمْجِرِميَن ُمنتَِقُمونَ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
هللا عز و جل می گويد: "و کيست ستمگر تر از آن که ياد آوردی شود به آيتهای پروردگار خويش 

. کسانی که دوست دارند (۲۲:سجده سوره)پس روی برتابد از آنها. ما از گناهکاران انتقام گيرنده ايم." 

ت را اطاعت نمی کنند، فکر نکنند او دستورميايستند  فرعون در اين دنيا عمل کنند، در برابر هللا وایمثل 

  اليق انتقام هللا می شوند. بروند جلو. آنها که ميتوانند او را گول بزنند و 

 

آنها . داردن وجود فرار برای جايی هيچانتقام ميگيرد.  ال موتقيمآنها با نام ( از ههللا )جل جالل

عشق به هللا مهم  .دارندن ارزش هيچند داشته باشند. هبخوا حمايت عنوانميتوانند هر چه قدر مردان به 

دنيا با آنها  کل و مرد ها ميليون توانند می آنها صورت، اين غير دراو را انجام دادند.  تاست و دستورا

 چونکه به دستورات هللا پشت کرده اند.نکنند سودی به دست آورده اند  فکرندارد.  ید، آن هيچ ارزشنباش

 

دنیا هیچ استفاده برای هیچ کسی ند. ه امحاسبه نکرداين افراد بی فکر هستند چونکه آنها فکر به پايان و 

به دنیوی برود.  آوردن دست به برای دیگری شخص با تواند می ندارد. کسی که با شما است برای سود دنیوی، دوباره

دستورات هللا را گوش می کنيد، است. سبک نگیرید هنگامی که  ندانستههمین دلیل، آن چه این افراد انجام می دهند، 

 در شما اگر وجود ندارد فرار برای جايی هيچ صورت، اين غير دربه طوری که آخرتتان خير باشد. 

 .برسد شما به خواهد انتقام و ،کنيد ايستادگی بخواهيد  آن برابر

 

پس در ميروند. در اين دنيا  هاو سپس از آن می کنندديگر  کسی به بد کاری يک مردم اوقات گاهی

فرار می کنند اما هيچ کس نمی تواند از هللا  آنها اوقات آنها ميرود برای انتقام. گاهی دنبال قربانیاز آن 

 جلوی تواند نمی چيز هيچ و است چيز همه به قادر اوکند. اگر هللا آن را بگويد، آن را انجام می دهد.  فرار

و  است هللا بزرگترين . گول زدن با هللا کار نمی کند.باشيد مراقب بايد در اين دنيا بنابراين،. بگيرد را او

  می تنها حال، او ار رحمان ار رحيم است. مردم اين با. دبايستاو  عظمت مقابل در تواند نمی چيز هيچ

 



 

 

 

 

 

 

 

قرار  شرايط آن در را ما توبه کنيم. انشاءهللا، خداوند بدهيد او نجات پيدا کنند با توبه. اجازهاز انتقام  ندتوان

 ندهد. 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ذيقعده  ۲۱


