
 

 

    

 عظمة وقدرة هللا

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

ليس له  عز وجل  . هللا أنفسنابوصلنا إلى الوجود  يعتقدوا أنناال  في هذا الزمان يجب أن. الناس  هللا عز لنا في هذا الزمان والمكان ناخلق

لكن عقول الناس ال و ليست حيرة.  لبشرا يتحير عقلبحيث  نه ضخمإ.  هللا علمهللا يستطيع أن يعرف  أحد سوى. ال ه عدد مخلوقاتلحدود 

 .ذلك الحد  الىصل فقط يمكان ما والعقل يمكن أن  تصل الى. هناك حدود  يمكن أن تصل إلى ذلك

 . فهمعقل وليس لديهم  اءذكيأ حقيقة . الكفار الذين يتصرفون وكأنهم هللا هذا الكونخلق 

 َوكُلُّ َشْيٍء ِعندَهُ بِِمْقدَارٍ 

مختلف  هنحن فيالذي . حساب الكون  معرفةو حساب. وقد خلق كل شيء بناء على متقن هللا  هكل شيء خلق".  وكل شيء عنده بمقدار" 

، حال لهذا ، وجدنا  حساباتنا قمنا بكل ، " . لذلك يقولون أشياء مثل ، يمكن أن يكون العكسالحقيقة . في  هللا هبالمقارنة مع عالم آخر خلق

 علمك.  . ال يمكنك أن تفعل أي شيء جهلةالذين يقولون ذلك هم  . أولئك لها ايجاد حال كولكن ال يمكن ." ، وما الى ذلك حل سرهاننحن 

 ! صفرحتى  ليس

عالم ال.  لكن ال يزال غير مجديو،  هناك هتووضع أخذته. ه بهذا القدر . إن من الماء من البحر اكوب كأنك تأخذ،  ، كما قلنا بجانب علم هللا

. نحن  هللا ناخلقعباد ضعفاء . نحن  "يجب ان يقولوا .  هللا ويعترف بقدرةهللا  عظمةو علم أمامفقط  يسلًمحكيم الشخص الأو الحقيقي 

 ." اهللب نؤمن

 ون لسماء ويقولالى ايرسلون األدوات والمعدات . هكذا "الكون خلق ،  . ال على هذا النحو ، تشكل ال " يقفون ويبذلون ما بوسعهم للقول

 .هم فقط رؤية عجزهم فعل أي شيء ويمكن ونستطيعي، ال  ومع ذلك. " حل سر الكونسن" 

عندما نقبل  علينا أن نقبل بعجزنا ..  هللا يجب علينا اإلعتراف بعظمة وقدرة.  أكبر من هللاشيء ما المقصود ب "هللا أكبر" ليس هناك 

 . في ورطة ونكوني، س ، أولئك الذين ال يؤمنون به نوواآلخر .وعنايته رحمته  بنظرهللا  ينظر الينا،  ناعجزب

، في  لمدة مائة سنة أو خمس مائة سنة لو عاشوا. حتى وا الكبيرة مر اصحاب الرؤوس. الكثير من يا الدن ههذ فيمن الفراعنة  مر الكثير

.  ، وليس هناك أي شيء آخر خيال،  هللا مجرد سراب سوى.  ، هللا هو الباقي دائمال. هللا هو يصبحون قذرين ويرحلون نهاية المطاف 

نا من بين أولئك الذين لديهم لجعي هللا،  المباركة، وهذه األيام  هذا الصباحل إكراما.  من يشاء ويذلمن يشاء  يعز،  من يشاءهللا يخلق 

 ومن هللا التوفيق . . إن شاء هللا نا أقوىإيمان يكونأن  ونرجو،  إيمان

 الفاتحة .
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