
 
 
 
 
 
 
 

 مطلق هللاو قدرت عظمت  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 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

 

 

هللا عز و جل ما را در اين زمان و مکان خلق کرد. مردم امروز فکر نکنند که با وسيله های 

محدوديت برای تعداد موجوداتش دارد. جز هللا هيچ کسی ( نه مرز نه  ههللا )جل جاللآمديم. اينجا  خودمان

از تعجب نه تنها  ميماند. که دهن آدم از تعجب بازالم هللا را بفهمد. انقدر بزرگ است، عديگری نميتواند 

 .  نمی تواندذهن بيشتر  اينمردم نمی تواند به او برسد. مرزی وجود دارد و، بعد از  ذهن، باز ميماند

 

 هستندهوش  اون های که بامثل  زرنگ هستند، هللا )جل جالله( اين جهان را خلق کرده. کافران که

 ارند.  ، نه ذهن نه فهم ددر حقيقت ،فعاليت می کنند

 

 َوُكلُّ َشْيٍء ِعندَهُ بِِمْقدَارٍ 
همه ." او است، مقداری دارد. "هر چه با (۸:رعد سوره)"و هر  چيزی نزد او به اندازه است" 

جهانی که  اين در. مه چيز را با حساب و دانش خلق می کندچيزهای که هللا خلق کرد مرتب هستند. ه

 طوری بهد. نباش س. در حقيقت، ميتواند برعک، حسابش فرق داردهستيم، با جهان های ديگر که خلق کرده

اما  "رهيغ و پيدا کرديم، و راز را داريم حل می کنيم،، "همه حساب ها را انجام داديم، می گويند آنها که

دانش د. ند انجام بدهنحيچ کاری نميتواننميتوانند آن را حل کنند. کسانی که اين را می گويند، جاهل هستند. 

 !است صفر کمتر از آنها حتی

 

 ايندريا گرفتند است. فقد اين است.  از آب يک فنجاندانش هللا، همينطور که گفتيم، مثل  یپهلو

 جالیواقعی، فرد عاقالنه تسليم می کند  عارفاما هنوز هيچ فايده ندارد. را می گيری و اينجا می گذاريد، 

هللا ما را خلق کرد. به هللا اعتقاد هستيم. ضعيف را می گويد. " بندگان  قدرت مطلق هللاعظمت هللا، و علم و 

  داريم،" می گويند.

 

شادم. نه، جهان اينطوری  آنها بلند می شوند و تالش می کنند بگويند، "نه، من اينطوری خلق

می کنيم."  حل را جهان راز ما ها می فرستند و می گويند، " آسمان به تجهيزات و ابزار آنهاشده."  ساخته

 با اين حال، آنها نمی توانند هيچ چيز انجام بدهند و تنها می توانند نا اميدی خودشان را بگويند.  

 



 

 

 

 

 

 

 

مت هللا را ظو ع تنياز داريم سعاداز هللا نيست.  رچيز بزرگت که هيچمعنی "هللا اکبر" است 

و  شهستيم. هنگامی که اين را قبول می کنيم، هللا با رحمت ست و پاد. بايد قبول کنيم که بی شهادت دهيم

 می شوند.  تو ديگران، کسانی که به او اعتقاد ندارند، دچار مشکاللطفش نگاه می کند. 

 

های در اين دنيا رد شدند. انقدر کله گنده های در اين دنيا رد شدند. حتی اگر سد سال  فراعنهانقدر 

زندگی کردند، در پايان، آنها خاک شدند و رفتند. هللا پايدار است، هللا باقی است. به جاز  سال صدو يا پنج 

. هللا خلق می کند هر چه داردن وجود ديگری چيز هيچهستند، و تخيل ، )رويا( سرابهللا، همه چيزها 

 اين و حصب اين خاطر بهبخواهد، بزرگ می کند هر چه بخواهد، و کوچک می کند هر چه او بخواهد. 

 بشود.  تر قویايمان دارند، و که ايمان مان انشاءهللا ما را قرار بدهد در ميان کسانی که  مقدس، روزهای

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ محرم ۳


