
 
 
 
 
 
 
 

 هستند قدرناشناس ها انسان 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

ه چ ( است.یناسپاس) سیقدر ناشناانسان  طبيعتخلق کرده است اما در  را ها هللا عز و جل انسان

 می امواج با زدن ضربه به شروع دريا وقتیاست، می گويد.  غرقهنگام که  زمان هللا را بخاطر ميآورد؟

 از حتما دهى، نجات گرفتارى اين از را ما اگر"به کشتی می زند، بخاطر ميآورد.  امواجوقتی  کند،

. نند، شکر نمی کشرک می شوند مرتکبآن وقت که هللا آنها را نجات می دهد،  "شکرگزار خواهيم بود!

الزم است او را شکر کنيم و  دائممی کنيم.  زندگینعمت های هللا عز و جل  در ما هدقيقهر  حاليکه در

 .کنيمن فراموش

 

 فرطونهيک  است، آمدن حال در فرطونه يک"داشت.  عجلههر کس  پيش روز دوخبر نداشتيم،  ما

 و رعد می شود،  فرطونه باعث وقت هر درزمانی که هللا می خواهد،  حقيقتا   گفتند. "،است آمدن حال در

 ونهفرطاز جای که قرار بود  عجلهاتفاق ميافتد. انسان ها با  بخواهدهللا هر چيزی . گيرد می موج و برق،

 يان رسيد. ا، شکر به هللا به پرساند پايان بهآن را خود  اراده باز و جل برسد، فرار می کردند، هللا ع

 

وقتی  .بينندب انسان ها که دهد می نشان وضوحهللا عز و جل  بزرگ وجود دارد. درساين در 

، "هللا ما را نجات بدهد." به هللا دعا می کنند کنند، می التماسچنين چيزهای اتفاق می افتند، انسان ها به هللا 

از هللا  یسقدر ناشنا ، (یناسپاس) سیقدر ناشنااين  .دنکن می فراموش را هللاوقتی هللا نجات می کند، دوباره 

 سیک نه .نمی آورندمی کنند، هللا را بخاطر به شکايت  شروع بينند، سپس نمی را خود نعمت آنهااست. 

ات می دهد، کسی کسی که ما را نج. آمد خواهدخاطر  بههللا  دائم، آورد خواهدخاطر  به را هللا دائم ،ديگر

 . هيچ کسی ديگر، هيچ کسی جز هللا نيست ،زيبا را به ما ها داد هللا عز و جل است وطنکه اين 

 

 خواهيد،ب که چقدر هر که کنيد سعی خواهيد،نه  وقتی. بخواهد هللا از اينکه پس افتد می اتفاق اين

الزم است از هللا هرگز اتفاق نمی افتد.  چيز هيچ کنيد، صرف از مال خود ميخواهيد، که اندازه همان به

دنيا  آدمترين ت حتی اگر قو .دهد انجام کاری نميتواند هللا جز هيچکس کمک هللا الزم است.، شکر کنيم

 .ستنده صفر از کمتر درجه ميليون يکهستند،  صفر هللا قدرت مقابل در باشد، قوت ترين دولت باشد،

در خاطر داشته باشيد. انشاءهللا خداوند همه ما را  دائمشکر به هللا که او ما را مسلمان خلق کرد. او را 

 بيدار کند. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۴۰ محرم ۲۲


