
 
 
 
 
 
 
 

  بالیای طبیعیعبرت  

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

 ر.محمد ناظم الحقاني، دستو شيخشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

ش را قدر و عظمتنشان داده است براينکه  مختلفوسيله های برای انسان ها هللا عز و جل، 

او با می گويند،  "هيچ کسی از من بيشتر قوت ندارد!" هنگامی که انسان ها کبر می شوند و بشناسند.

مکان هايی برای سپس آنها دنبال  ،درست می کندمشکالتی  برای او شتمخلوقا چيزهایبرخی از  مسلط 

من ، "دنمی گويدر حالی که  انسانها، است. هللا مخلوقاتچيز  هر، ها باد گرد، ها ين توفانا. فرار هستند

 هستند. فراربرای  مکانسپس آنها به دنبال يک ،" را حکومت می کردم دنياتمام 

  

شود، اما  تر قوت ايمن انسان ها براينکهيک وسيله است  است، بزرگ عبرتاين نيز يک 

او  يک بنده هللا است، طبيعت؛ طبيعی نيستهللا می گويد.  طبيعیانسانيت چيزی ديگر می گويد، باالی 

 بزرگتاين  بر ساعت آمد،" می گويند. کيلومتر ۳۰۰ سرعت"با  ی خواهد با آنها می کند.هر کاری که م

ی ساختمانهيچ  ،بود بر ساعت کيلومتر ۵۰۰ تا ۴۰۰اگر  است، خيلی بزرگتر از اين هم وجود دارد.

هللا بر هر چيز کرده بود.  پروازهمه چيز نه بتن نه آهن جلوی آن را نگرفته بودن، ماند،  نمیپابرجا 

  عز و جل در قران می گويد کجا فرار می کنيد؟ هللاقادر است. از هللا بترسيد، قدر هللا را ببينيد. 

 

وا إِلَى اَلّلِ   فَِفرُّ
 

ها  آدم ها در حال تالش برای حرکت ميليوننآ (.۵۰ ذاريات سوره  ) "دبگريزي هللاپس به سوى  "

می گويد. ،" دبگريزي هللابه سوى ، پناه ببريد هللابه " در حاليکه راهی آسانتر وجود دارد؛ هستند. از آنجا

هنگامی که زمين د. گفتن "هبرميگرد " ديگراز طرف پيش  فتهيک هيا  روز است که سه جالبيک چيز 

آنها فقط يک يا دو دقيقه دارند که با خبر شوند و اين . اتفاق ميافتدبالفاصله  هللا است که، حکمت دلرز می

با اين يواش يواش، يواش يواش؛ کاری می کنند که  اما کافی نيست براينکه انسان ها را نجات دهند.

  ."در حال حاضر آن آمد در حال حاضر آن آمد،زندگی کنند "ترس  باانسان ها 

 

دارد با کسانی که ازش ميترسند.  مرحمت (هلالج لجهللا جل جالله ). بترسيد هللابزرگ است، از  هللا

 محافظتمی کنند، او بينی آنها را بر زمين می اندازد. هللا  مخالفت مرحمت ندارد با کسانی که از امرش

  اکبر، هللا اکبر، هللا اکبر.هللا کند.

 



 

 

 

 

 

 

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۳۸ ذيحجه  ۲۰


