
 
 
 
 

 
  
 

 اقبلوا واتبعوا اإلسالم
 

 سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة.  أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم.  وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخال دستور موالنا ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد.  واآلخرين األولين

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا.  مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 َّلا تُْدِركُهُ اْْلَْبَصاُر َوهَُو يُْدِرُك اْْلَْبَصاَر ۖ َوهَُو اللاِطيُف اْلَخِبيرُ 
 

أن  هلالج لج. ال أحد يستطيع الوصول إليه. ال أحد يستطيع أن يراه ولكن يمكنه هو. سأل الناس كيف عظيم الشأنيصف هللا نفسه في القرآن 

 يشبه؟ نريد أن نراه ". قال ذاما"إسرائيل  فقط هو يرى كل شيء. سأل بنو .ما يفعله الجميع. ال يخفى عليه شيءهللا يرى الجميع. يرى 

رى. يمكن أن يتجلى جماله ت  هللا ال  ذاتترى". يمكنك أن "أنت أيًضا ال  يه السالم أراد أن يرى أيضا. قال". موسى علواأن تر م"ال يمكنك
 .فقطرؤيته يمكنهم هذا ما  ،لناس على اوصفاته 

 

آلهتهم ليس لديهم حتى ذرة من يضعونها على العروش. الناس الذين يقولون أن هؤالء هم ، يدعي الناس أنهم أذكياء ويصنعون األصنام 
"هذا خلقنا ونحن نعبده. العقل. كيف يمكن لمعبودك أن يخلقك؟ لقد صنعته بضربه بمطرقة على رأسه. لقد صنعت لنفسك صنًما ثم تقول 

وأعلى معرفة.  علملذلك فإن ما يعلمه اإلسالم ويظهره هو أسمى  .ال فائدة على اإلطالق ،يعود علينا بالفائدة ". لن يعطيك سوى الضرر س

على أي حال.  ه الدنياإنه ال يفعل شيئًا في هذ ، ال يمكن أن يصل إلى أي فائدة في الدنيا وفي اآلخرة. من ال يقبله وال يتبعهإنه مفيد للناس 
دنيا واآلخرة. إذا اتبع لل ةببالنسلذلك فإن دين اإلسالم ، والحمد هلل ، يعلّم كل شيء  .إلى نهاية سيئة نفسه صل هذا الشخصووفي اآلخرة ي

حفظنا. هللا هللا يال فائدة منه.  وهذا،  كذا وكذا. إذا لم يتبع ، يمكنه أن يدعي بقدر ما يريد أنه فسيكون من الناجينجزًءا منه فقط ،  المرء

  . ومن هللا التوفيق  .يجعلنا من العارفين إن شاء هللا
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 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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