
 
 
 
 
 
 
 

 آورد حساب به را آنها خداوند 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 تبارك هللا الخالق العظيم

( است. هللا همه چيز را به زيباترين نحو خلق کرد و همه چيز را زيبا هلالج لجهللا جل جالله ) خالقتنها 

 فرزندان آدم از زمان های قديم دنبال چيزی بودن. کرد. 

 

 او. آوردند را برده دو آنها." بميرد و باشد زنده( سليم عليه) ابراهيم باعث هستم من: "گفت نمرود

. ردمک آزاد آن يکی را و ،" گفتکشتم اينجا"من اين را : گفت او. کشت را او و بريد را آنها از يکی سر

ت، بهش نگف (سليم عليه) ابراهيمبراينکه در صحبت او باشد،  .بماند زنده آن را گذشتم من: "گفت او

 يگرد نمونه ها ميليون"چونکه تو باعث هستيد زنده بماند و بميرد..." او بهش چيزی بهتر گفت. البته، 

 خورشيد. می کند غروب غرب در و طلوع می کند شرق در را خورشيد خداوند" ،گفت او. دندار وجود

 نيد."ک غروب شرقطلوع کنيد و از  غرب از را آن توانيد می آيا ببينيم بگذاريدمی کند.  غروب غرب در

 

 خلق ندخداو که را چيزهايی تا هستند تالش در هستند، دانشمندان کنند می فکر که کسانی اکنون،

 آن و گيرند می را آن آنها. )جنس( بر عليه آنچه که هللا خلق کرده است، هست ماده اين. دنده تغيير کرده

 را ارک اين آنها وقتیکرده است. مصلحت هللا  که است چيزی هنوز اما کنند، می توليد ديگر جايی در را

آنها مثل  از کدام هر و!" هستم خدا من: "گفت ودنمر. هستند دمرون مثل آنها کنند می فکر ،انجام می دهند

روزی به حساب شان رسيدگی می کند و به آنها  شکوهمند و متعال خداوند حال، اين بااو فکر می کنند. 

 .دنده تغيير کرده خلق هللا که را آنچه خواهند می آنها "؟داي داده انجامميپرسد، "چه کار 

 

 يريدون ان يبدلوا كالم هللا 

 فليغيرن خلق هللا

، ۱۵:حفت سوره)." دهند تغيير را خدايى پاك آفرينش و." "دنده تغييرآنها می خواهند کالم هللا را  "

 کرده خلق هللا که را آنچه خواهند می آنهاداد.  اطالعاز آن  و گفت را آنهللا عز و جل ( ۱۹۹:النساء سوره

 .دبو خواهد سختهای که آنها بايد جواب بدهند  سوالدر مورد هللا هيچ فکری نکنند.  و دنده تغيير است



 

 

 

 

 

 

 

ی و از نيکو کارهستند،  سازگار ناشيط باهستند،  سازگارنفس خودشان  با هميشهآدم  فرزندان

 ايمان. هستند اندک اند، آورده ايمان که کسانیدور می شوند )باقی می مانند(. هللا عز و جل می گويد، "

 آنها نام تا دهند انجام را شر انواع همه توانند می و دانند نمی را آن ارزش مردم اما ،است زيبا نعمت يک

 را آنها خداوند اما کنند، می بدی و دهندمی  انجام را خوبی به که کنند می ادعا آنها. شود شنيده دنيا در

 بخواهد هللا اگر اما دارند، را آن و اين و ها دانشگاه آنها. بيند می را آنها خداوند. دهد می قرار سوال مورد

 و .است اشتباهآنچه انجام می دهند  که دنده می نشان به آنها و ايستدب آنها جلو که آورد می بيرون را مردم

نجام امی دنيا  به آنها که آنچهی نمی رسانند. سود بشريت به و شوند میضرر  باعث دهند، انجام را آن اگر

 .است ساخته گيری اندازه اساس بر را چيز همههللا  .نيست ديگر چيز هيچ و بد مضر، می دهند،

 

 ُكلُّ َشْيٍء ِعندَهُ بِِمْقدَارٍ 

هللا می داند چگونه (. همه چيز حساب دارد. ۸الرعد: "و هر چيز نزد او مقدار معينی دارد" )سوره

 يد،رسان می آسيب دنيا تمام به ناخودآگاه طور به سپسداری قاطی می کنيد،  را آن (شماو چی خلق کند. )

 .شود می خودتان به صدمه ايجاد و بشريت به رساندن آسيب باعث

 

. است طانشي (تکنيکيک ترفند ) اين. نيست علم اين حقيقت در. دهللا باز گردي به! دانشمندان ای

 .نيست دانش کند می شورش هللا عليه که چيزی زيرا شود، نمی حساب دانش عنوان به اين

 

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماءإِنََّما   يَْخَشى اَّللَّ

(. علم از هللا می ۲۸:فاطر سوره)ند، در ميان بندگانش، علم دارند" "تنها کسانی که از هللا می ترس

 وربا را آنها نبايد مردممی شناسند. حساب شان سخت می شود. ترسد. آنها از هللا نمی ترسند، و هللا را ن

 به ونا بود کرده اند  را دنيا تمام آنها. است مشخص ،است روشن دهند می انجامدارند  آنها که آنچه. کنند

 .است ديگری چيز هللا حساب و است چيز يک آنها حساب حال، اين با. اند رسانده پايان

 

 ردف او انشاءهللا. کرد خواهد پاک را نيز دنيا او انشاءهللا .کند می پاک را آنها خداوند نهايت، در

 دباش، و هنگامی که او برسد، تمام دنيا پاک می شود: مهدی عليه سالم. از طرف خودش می فرستد ديگر

 .برسيم روزها اين بهها  ما همهانشاءهللا  .برساند او به را ما خداوند که

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ ّولاالربيع ۳


