
 
 
 
 
 
 
 

 هللا علم

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

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

 

إِلَْينَا ََل تُْرَجعُونَ أَفََحِسْبتُْم أَنََّما َخلَْقنَاُكْم َعبَثًا َوأَنَُّكْم   
 

( ۱۱۵:مومنون سوره   ) 

 ما سوى به شما اينكه و ايمآفريده بيهوده را شما كه پنداشتيد آيا" گويد، می ّجل و ّعز هللا 

 دنيا در خواهند می چيزکه هر آنها. است ايمان بی افرادی فکر مال طرز اين". شويد نمی بازگردانيده

 .بدهند پاسخ بايد نا آن برای که کنند می فکر و و دهند می انجام

 

 مسئول شما. کرده خلق را شما ّجل و ّعز هللا." نشدی خلق اتفاقی شما: "گويد می ّجل و ّعز هللا

 دهيد، می انجام نيک کار شما که هنگامی. داد خواهد پاسخ بايد آن به و دهيد می انجام چه آن از هستيد

 هنگامی نباشد، اينطور اگر اما. دهد می پاداش شما به و دهد می بازگشت در خوب اعمال آن شما به  هللا

 و دارد مجازات اين. کند می سؤال هللا ندارند، خوبی با ربطی هيچ که چيزهايی دهيد می انجام شما که

 .برند می رنج شما

 

 اوقات گاهی. ندارد وجود هللا از غير خالق عنوان به چيزی هيچ. است کننده خلق ّجل و ّعز هللا

 هللا از غير خالق هيچ .است جهل از همچنين اما" خالق که آنهايی" کنند می استفاده اصطالح اين از مردم

 می انجام که هم کارهای آن. است هللا اراده هم آن دهيد، می انجام چيزی شما که هنگامی. ندارد وجود

 .است داده نشان شما به علمش از هللا آنچه طريق از دهيد

 

 او چگونه کرد؟ خلق را او چگونه. کند می خلق ّجل و ّعز هللا آنچه کنند درک توانند نمی مردم

 کسی هيچ او که طوری به داده قرار مردم از درون در اراده ّجل و ّعز هللا داده؟ قرار را اراده اين ما در

 شيطان و خود نفس برابر در تواند می آنها که طوری به داد اراده مردم به ّجل و ّعز هللا. کند نمی ستم را

 شيطان يا نفس اگر اما است همه دست در اراده. است مردم دست در را آن. باشند راست راه در و بيايند

 .بازند می آنها ،(بروند جلوتر کنند، تحميل) بگيرند را باال دست

 



 

 

 

 

 

 

 

 باز را موضوع آن و گويد می پيامبر حضرت چه آن کنين نه مخلوت. است هللا علم سرنوشت،

 دهند می انجام کثافت از انواع تمام و روند می پيش مردم از بسياری. تواناست چيز همه بر هللا. کنين نه

 گويند، می هللا شناسند، می را هللا آنها. داديم نمی انجام را آنها ما خواست می هللا اگر گويند می بعدا   و

 .نيست هوشمند خيلی آن. گويند می چنين آنها بعدا  

 

 خودت علم. بياوريم دست به را هللا علم توانيم نمی موقع هيچ. کنيم دخالت هللا کار با توانيم نمی

 چيز هيچ فيلسوف بزرگترين يا دانشمند بزرگترين علم حتی. نيست هيچی آن از پس نيست، صفر حتی

 .نيست هللا علم کنار در

 

 همين برای بايد. کرده خلق لتف يک عنوان به را ما مسلما   هللا. نکرده خلق دليل بی را شما هللا

 .بود خواهد راضی شما از هللا کنيد، شکر را هللا شما اگر چونکه. باشيم سپاسگزار

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ الِحّجهذی ۱۸


