
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 اْلُحْسنَىهللا أَْسَماُء 

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

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

 الجمعیة.
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
ِ اْألَْسَماُء اْلُحْسنَى فَاْدعُوهُ بَِھا  َوِ�َّ

 
ِ تَعَالَى  "نبینا الكریم صلى هللا علیھ وسلم  یقول. بھا هلالج لجتوسلوا الى هللا . ُحسنىهللا عز وجل لھ أسماء  إِنَّ ِ�َّ

 . ھذه بشرى عظیمة."تِْسعَةً َوتِْسِعیَن اْسًما ِمائَةً إِالَّ َواِحدًا َمْن أَْحَصاَھا دََخَل اْلَجنَّةَ 
 

هللا عز وجل في  یقولمكنھم استخدامھا أم ال. یمكنك استخدامھا. یشعر بعض الناس بالحیرة فیما إذا كان ی
. ومن وجلبأسماء هللا الحسنى عز  دعاءكقبل یُ س. والدعاء بھا اتالوتھأنھ یمكنك  ظیم الشأنالقرآن ع

 كل یوم یدخل الجنة بالتأكید. یتلوھا
 

من األسماء.  الكثیر، ھناك تسعة وتسعون. ومع ذلكھي  ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم أعطیت لأسماء هللا عز وجل 
أعطیت أسماء مختلفة لكل نبي. اآلن لدینا تسعة وتسعون اسما. واالسم األخیر ھو االسم األعظم الذي ال 

 .مخفي لیبحث عنھ الناس ویجدونھ هلالج لج یعرفھ الجمیع. لقد أبقاه
 

شاء. یحاول الناس یمن ل هلالج لجهللا  یعطیھ، عیون بل بالعبادة. فإذا بحثت عنھ بالعبادةكیف تبحث عنھ؟ لیس بال
یقولون "یجب أن أجد االسم األعظم وأقوم بكل ما أرید". لیس من السھل أن تفعل  إختصار الطریق،اآلن 

صعب. ال یوجد  ھو، من یستحقھ. ومن یستحقھ یعرفھ. خالف ذلكل یُعطى المباركما ترید. ھذا االسم 
 .یعرف االسم األعظم نفس عندهشخص شيء مثل: 

 
كان ھناك شخص یعرف االسم األعظم. لقد خدعھ الناس واستخدموه  ي زمن بني إسرائیلقبل ذلك، ف

لمن  هلالج لجیعطیھ هللا  عند الطلب،، ال یوجد من یستحق ذلك. لیس عاقبھم. منذ ذلك الحین هلالج لجلكن هللا وضده. 
 ذلك إن شاء هللا.. هللا یعطینا لمن یستحقھ هلالج لجشاء. ویعطیھ ی
 

لألخرة. الدنیا  لدنیا، فلن یكون لھ أي فائدة. نفعھمن أجل اإیماننا. إذا تم استخدامھ  لتقویة ھنستخدمیجب أن 
ال  هلالج لجهللا ما نحتاجھ.  ا. ھذهلالج لج وكرمھ سنى وصفاتھ، رحمتھ، أسماء هللا الحُ هللا عز وجلاألبدي ھومؤقتة. 
 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. یزیدھم إن شاء هللا. هلالج لج هللا یحرمنا.
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