انسان ها قدرناشناس هستند

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 رسول هللا ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ،مدد يا مشايخنا،
شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني ،شيخ محمد ناظم الحقاني ،دستور.
طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية.
هللا عز و جل انسان ها را خلق کرده است اما در طبيعت انسان قدر ناشناسی (ناسپاسی) است .چه
زمان هللا را بخاطر ميآورد؟ هنگام که غرق است ،می گويد .وقتی دريا شروع به ضربه زدن با امواج می
کند ،وقتی امواج به کشتی می زند ،بخاطر ميآورد" .اگر ما را از اين گرفتارى نجات دهى ،حتما از
شکرگزار خواهيم بود!" آن وقت که هللا آنها را نجات می دهد ،مرتکب شرک می شوند ،شکر نمی کنند.
در حاليکه هر دقيقه ما در نعمت های هللا عز و جل زندگی می کنيم .دائم الزم است او را شکر کنيم و
فراموش نکنيم.
ما خبر نداشتيم ،دو روز پيش هر کس عجله داشت" .يک فرطونه در حال آمدن است ،يک فرطونه
در حال آمدن است "،گفتند .حقيقتا زمانی که هللا می خواهد ،در هر وقت باعث فرطونه می شود ،رعد و
برق ،و موج می گيرد .هر چيزی هللا بخواهد اتفاق ميافتد .انسان ها با عجله از جای که قرار بود فرطونه
برسد ،فرار می کردند ،هللا عز و جل با اراده خود آن را به پايان رساند ،شکر به هللا به پايان رسيد.
در اين درس بزرگ وجود دارد .هللا عز و جل وضوح نشان می دهد که انسان ها ببينند .وقتی
چنين چيزهای اتفاق می افتند ،انسان ها به هللا التماس می کنند" ،هللا ما را نجات بدهد ".به هللا دعا می کنند،
وقتی هللا نجات می کند ،دوباره هللا را فراموش می کنند .اين قدر ناشناسی (ناسپاسی) ،قدر ناشناسی از هللا
است .آنها نعمت خود را نمی بينند ،سپس شروع به شکايت می کنند ،هللا را بخاطر نمی آورند .نه کسی
ديگر ،دائم هللا را به خاطر خواهد آورد ،دائم هللا به خاطر خواهد آمد .کسی که ما را نجات می دهد ،کسی
که اين وطن زيبا را به ما ها داد هللا عز و جل است ،هيچ کسی ديگر ،هيچ کسی جز هللا نيست.
اين اتفاق می افتد پس از اينکه هللا بخواهد .وقتی نه خواهيد ،سعی کنيد که هر چقدر که بخواهيد،
به همان اندازه که ميخواهيد ،از مال خود صرف کنيد ،هيچ چيز هرگز اتفاق نمی افتد .الزم است از هللا
شکر کنيم ،کمک هللا الزم است .هيچکس جز هللا نميتواند کاری انجام دهد .حتی اگر قوت ترين آدم دنيا
باشد ،قوت ترين دولت باشد ،در مقابل قدرت هللا صفر هستند ،يک ميليون درجه کمتر از صفر هستند.
شکر به هللا که او ما را مسلمان خلق کرد .او را دائم در خاطر داشته باشيد .انشاءهللا خداوند همه ما را
بيدار کند.

و من هللا التوفيق.
الفاتحه
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