
 
 
 
 
 
 
 

 ظلم بزرگترین 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 يَْفعَُل َما يُِريدُ 

سوره ) )"هللا تعالی آن کند که خود خواهد"(")آری،( هللا هر چه را اراده کند انجام می دهد!" 

 در را خورشيد تواند می بخواهد، هللا اگر." دهد می انجام بخواهد که را آنچههللا : "گويد می او .(۱۴:الحج

 او .است خالق او. نيست سخت او برای چيز هيچ. باشد تر گرم تابستان از و کند ظاهر زمستان اواسط

فرزندان آدم يا شريک به او می دهد )مرتکب شرک(، يا هرگز او را نمی . دهد می انجام را چيز همه

  است." طبيعتنمی دهد( و مرتکب گناه می شود وقتی می گويد، "اين  تشخيصشناسد )

 

در اين زمان انقدر  اين که است دليل همين به. است خالق او باشد، شکوهمند و متعال خداوند

افتند براينکه فرزندان آدم به خودش بر بگردد، اما فرزندان آمد  می اتفاق بال وجود دارند. اين ها و بدبختی

ی که رحيم نيست با کساننوز قبول نمی کند. هللا به کسانی که به او امنيت نمی دهند، امنيت نمی دهد. هللا 

 همه هللا رازي" .است هللا عليه بر ستم بزرگترين: "گويد می او. هستند ستمگربه او ايمان ندارند، زيرا آنها 

 قبول که کسانیعطا کرده است.  ها نعمت انواع همه ها( ما )به که است کسی او. است کرده فراهم را چيز

 وند،ش نمی تمام هرگز ستمگران برای اين مشکالت. شوند می سرکوب و ناسپاس اين از پس کنند، نمی

  .پيدا نمی کنند یذهن آرامش( می شوند و هرگز دلواپس)نگران  آنها

 

 مصيبت عنوان به باران بارش ": گفت آخر زمان مورد در (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر، بنابراين

 هللايعنی که اين اتفاق می افتاد به کسانی که به ." شد خواهند مواجه مشکل عنوان به ها بچه ومی بارد، 

 از د،نباش خوب فرزندانتان و خانواده بخواهيد اگر که است دليل همين به. کنند نمی اطاعت (هلالج لججل جالله )

 ت پيامبرحضر، نيست مفيدی که بچه آوردن هنگام .دنباش مفيد (شما برای) فرزندانتان تا کنيد اطاعت هللا

بدهيد."  غذا بچه به يک تا کنيد مراقبت سگ يک از که است بهتردر آخر زمان ": فرمود (ملسو هيلع هللا ىلص) مان

 .ببينيد را اين توانيد می واقعا   (شما). کند حفظ را ما هللا)پناه بر هللا(،  ماثاهلل

 

نه  جدا هم لحظه يک حتی ( از اوما) ورا عطا کند،  هدايت )به ما( همه خداوند انشاءهللا بنابراين،

 ال )بدبختی(ميافتد، در ب غفلتمان پاک نشود. کسی که در  قلب از ذکر هللا، نام هللا هللا باشيم. با هميشه. شويم

 



 

 

 

 

 

 

 

 شر زا را اسالمی کشورهای اينانشاءهللا، او عطا کند.  راهنمايی ها افراد اين ميافتد، پناه بر هللا. هللا به

  .کند محافظتانسانی شياطين از  و شيطان

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹اآلخرربيع ۱۲


