
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 قّدروا هللا عز وجل

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا، 
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
َ َحقَّ قَْدِرهِ   َوَما قََدُروا �َّ

 

. یستمرون في التساؤل عن حالھ. غیر هلالج لجهللا  قدرة وعظمةرون الناس ال یقدّ أن هللا عز وجل في ھذه اآلیة  یقول
 .هلالج لجرون أو یعرفون قیمة هللا المسلمین وحتى المسلمین ال یقدّ 

 

. یریدون أن یضعوا هللا عز وجل في شكل معین. آلرائھمرون ویفعلون األشیاء وفقًا خارج اإلسالم یفكّ  من ھم
أعلى بكثیر من حدود هلالج لج ھو  .. إنھ یفوق فھمك وخیالكهلالج لج ثِْلِھ شَْيٌء". ال یوجد مثلھ"لَیَْس كَمِ  ! هللا عز وجلاشاح

األشیاء التي یفعلھا وعظمة هللا عز وجل. یمكن أن یفھمھا الناس فقط من  قدرة،، یجب أن نعرف عقلك. لذلك
 .على اإلطالق ذاتھمن األشیاء التي خلقھا. ال یمكنك الوصول إلى ویُظھرھا هللا عز وجل، 

 

أي تجلب لھم األصنام وھذا وذاك. في حین أن ھذه ھي األشیاء ال یعبدون التماثیل،  ،هلالج لجرون هللا ألن الناس ال یقدّ 
"لماذا  هللا عز وجل. عندما یحدث شيء ما، یبدؤون في القول رون أو یعرفون قیمةفائدة. المسلمون أیضا ال یقدّ 
ما یجب علیك فعلھ ھو  شغلك.ھذا لیس  ما"؟أم شيء  إمتحانلنا ھذا؟ ھل ھو عز وجل حدث ذلك؟ لماذا یفعل هللا 

الباقي. إنھا حكمة هللا  داعي للسؤال عن. ال ه ھي وظیفتكعبادتك بشكل صحیح. ھذ بعملك وأدِ  قُم، بشغلكاالھتمام 
 .هلالج لج ھذا لتقدیر ومعرفة قیمة هللاعز وجل. وهللا وحده یعلم حكمتھ. 

 

، ال أقوم بعمل النحو؟ أنا أصلي وأصوم. ومع ذلك ھكذا؟" "أتساءل لماذا ھو على ھذاھذا "لماذا  یجب أال تسأل أبدًا
ھو الواجب  هلالج لجعلى هللا  التوكل". ھذه الشكاوي من ضعف إیمانك. وإال فإن مرضت وحدث معي كذا وكذاجید. 

. مقام الرضاوالوصول إلى بما یفعلھ  ان ترضى، هلالج لجعلیھ  التوكلتقدیر هللا عز وجل ھو األول على المسلمین. 
 ویشعر بالراحة. هلالج لجیرتقي في حضرة هللا ومن یفعل ھذا 

 

، وارتكب معصیةیغضبون من آدم علیھ السالم. یقولون أنھ أخطأ  ،خاصة المسیحیین، وإال فإن غیر المسلمین
ال  أي فائدة،یجلب نبي هللا عز وجل. ھو جدنا. إن سوء األدب تجاھھ ال  إنھاشا! حبسبب خطیئتھ.  یُعانونوأنھم 

 .. یبحث الناس فقط عن وسیلة لوضع خطایاھم على اآلخرینالمعصیةیجلب سوى 
 

الصحابة جب علینا أن نحترم جمیع األنبیاء، ال تكن مثلھم. وا ،ھناك آالف ومئات اآلالف من األمثلة مثل ھذا. لذلك
سُِلھِ واألولیاء. "َال نُفَرِّ  ئ. لذلك، یجب النبي سیذاك وأن  جیدن ھذا النبي أكنك أن تقول ال یم ".ُق بَیَْن أََحٍد ِمّن رُّ

 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. .إن شاء هللا أولیائھ هللا یجعلنا من. یقيیمان الحقاإلنتباه إلى ھذا. هللا یرزقنا اإل
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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