
 

 
 
 
 
 
 
 

َ َحقَّ قَْدِرهِ قَدِ   ُروا �َّ
 

. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز 

 الداغستاني ، شیخ محمد ناظم الحقاني ، مدد . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .
 

 الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمأعوذ با� من 
 

َ  قََدُروا َوَما  قَْدِرهِ  َحقَّ  �َّ
 

 واعطىهللا كل شيء  بینما خلقلكن الناس ال یعرفون ذلك. یعتقدون أنھ بسیط. و ة. عظمتھ واضحوقدرهال یعلم الناس عظمة هللا وقدرتھ 
 .وال یقدرون هللا، رون ما خلقھ والذین ضده كل شيء. یقدً 

  
حفظنا من ھذا ، فإن ی هللاهلالج لج.  وال یفكرون في هللالناس یقدرون األشخاص واألشیاء التي ال قیمة لھا. یقدرون ھذه األشیاء وال یعرفون 

مثال ، فأنت تقدر  واینكرون هللا. ھذه حماقة كبیرة. على سبیل المثال ، على الرغم من أنھ ال یجب أن یكون ةضعیفالل وعقالذوي 
. ومع ذلك ، فإن یُقارن الهللا إن ممكن؟ إنھ لیس مثاالً جیدًا بالطبع.  ذاوتحترم حیوانًا بدالً من إظھار االحترام لوالدك أو أخیك. ھل ھ

 .تھیتجاھلون عظمة هللا وقدرإنھم التربة والحدید الذي خلقھ هللا كجوھرة تاج لھم. یصنعون الصخور، ذا. كالناس یفعلون ھ
  

ما ال یعترف با� لیس هلالج لج. معرفة هللا ھو أصبحوا أكثر جھًال. العلم  كلما أنھم أذكیاء. كلما ادعوا أنھم أذكیاء ، الزمنیعتقد الناس في ھذا 
 هلالج لجقدره یعرف  منكل شيء في یدیھ. كل النعم في ید هللا.  .هلالج لج منھ. المنفعة من هللا تنال المنفعةهللا وعظمتھ  قدر، إنھ جھل. اعرف علمب

یعرفون جعلنا ممن من الخاسرین. لذلك، هللا ی. حتى لو كان یعتقد أنھ یربح ، فھو الخسرانھو في  الفائز. الشخص الذي ال یعرفھو 
 ومن هللا التوفیق .   .هللا وعباده الصالحین إن شاء هللا ، من الذین یحبونھ ، من الذین یعرفون ویقدرون أولیاء هلالج لج قدره

 
 الفاتحة .
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