
 
 
 
 
 
 
 

 قدر درباره 

 

 ،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 می کند، يعنی به خودر چه او می کند هخير و شر از هللا ميايند اما  که ندک قبولانسان بايد 

که خودش  شرارتبخاطر  به اوکه خودش انجام داد، هللا شر می دهد  خيربخاطر می دهد  به او خير هللا

در  قدر .ناعادالنه نيستهيچ کس با نمی کند،  ظلمهللا عز و جل هيچ کس را  .داردچنين قدرتی . انجام داد

 اقيانوس يکدريا نيست،  علم هللا يک. هللا است سرناميده می شود،  ، آنچه که سرنوشتهللا استدست 

 نيست. چيزی کوچک سر هللا است، کائنات، اين نيست

 

، باعث می خواهد انجام می دهد که او آنچه رامحقق آنچه را که می خواهد انجام می دهد،  هللا

توانند کلمات  می را درک کنند قدرسعی می کنند  انسانهابعضی به همين دليل،  است انسان انجام بدهد.

اين در علم هللا است. اراده  کنند. پيرویآنها را  ملتآنها اين کار را انجام می دهند تا ، خالی را بيان کنند

. اين نمی کند ظلمهللا عز و جل به هيچ کس  اراده وجود دارد، کال اراده وجود دارد. بخشیوجود دارد؛  

 يک سر است، يک چيزی است که عقل مان نميتوانند درک کنند.

 

شما اين کار را  نمی دهم،" می گويند.من اين کار را انجام ، افتاد میاتفاق اهد، بخو هللا"اگر 

دهيد يا انجام  انجاميتوانيد اين را بخش اراده داده است، بنابرين م، يعنی هللا به شما يک انجام می دهيد

آنها  کنيم. عمطيشيطان باشيم، امر هللا را  بر عليهنفس مان باشيم،  بر عليهبنابرين مجبور هستيم  ندهيد.

بد  به نظر می رسد ، حتی اگرمی دهممن آن را انجام بنابرين من آن را بسيار می خواهم، می گويند، "

ها  موضوعاين  می خواهد آن را انجام بدهيم، بنابرين انجام می دهيم..." هللا به نظر می رسداست، 

آن يکی  ازمی کنيد،  عمطياو را  استقامت است. است،امری که به شما داده  .را گيج می کنند انسانها

 ها نگران نمی شويد. طرف

 

می  ،حاشاانقدر چيز های دارند اتفاق می افتند، انسانها قادر انجام دادن هيچ چيز نيستند، آنها 

 دنميتوانياست. اگر  امر ايناست.  انهبزرگ است، احمق بی ادبیيک  ،اينهللا است.  تقصيرهمه  گويند

يک چيز  اينکنيم."  استغفار ؛ "ما نميتوانيم، ما گناهکار هستيم، اجازه دهيد توبهددهيبرا انجام اين امر 

راه ما را در  انشاءهللا، عفو کندما را  هللا. برگردی هللاو به و زيبا است. خوب است که توبه کنيد  بزرگ

 خوب ها باشيم.ما ها با  انشاءهللا، نگه دارددرست 

 



 

 

 

 

 

 

 

 من هللا التوفيق.و 

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰جمادی االخر ۲۸


