
 

 

    

 كل فعل لھ ردة فعل
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

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

، وكلما الزر ضغط على ت كأنك. تماما  فعل ةأن كل ما تفعلھ لھ رد حیث ھذه الطریقةب الدنیا هتعالى خلق ھذسبحانھ وهللا 
، تجد  الخیر ت. إذا فعل فعل ةردلھا . األمور بالتأكید  بھ البشر یقومكل ما بنفسھ  األمرعلى ، األ یقفز الى ألسفللضغطت 

 . القصاص وتنالعلیھ  ستحاسب، بالتأكید  ، إذا كنت تفعل الشركذلك  . إن لم یكن في المقابل خیر

كل شيء على الفعل نتیجة  ردة.  خلقھ على ھذا النحو حتى یعلم الجمیع أنھم مخلوقات،  ھذا الكون لوج عندما خلق هللا عز
، والبعض  . بعض الناس قد أعلنوا أنفسھم هللا مخلوق كل شيء سواه،  لیس مخلوقا لوج . ألن هللا عزكل شخص یفعلھ 

 . مخلوق إذا كان ھناك شيء یخرج من شيء تفعلھ أنكدلیل عظیم  ھذا. على أنھا إلھ اآلخر یعبد األشیاء 

، ألن كل شيء  ، ولكن ال أحد یستطیع أن یعطي أي شيء : لما تفعلھ هللا كیعطیس. وجل  فعل إال على هللا عز ةال یوجد رد
. ل وج إلى هللا عز تعودالجمیلة  والصفات. جمیع األسماء  خالقالھو ف. ألن ال أحد یستطیع أن یعطیھ أي شيء  لھ وفي یدیھ

 مةظالع،  الكبریاء،  القدرة،  أعطى الناس بعض الصفات عز وجل. هللا  غیر متوفرة في البشر صفاتومعظم الصفات ھي 
 كلھا تعود الى هللا عز وجل .

ق  سُْبَحاَن اْلعَِظیُم اْلَخالَّ
 وجل هللا عز وسینالون ما یفعلونھ .. الناس ضعفاء  الخالق ھو هللا وما یسمى سبحان ھو هللا ." سبحان العظیم الخالق یقول "

؟ " ؟ لماذا فعلت ذلك لماذا أعطیتھ ال أحد یستطیع أن یسألھ " . یعطي الكثیرو. یعطي القلیل  كرمھبیعطي الناس كما یحب 
 ومن هللا التوفیق . . الشر إن شاء هللا وا، وتجنب الخیر وافعلا،  نعرف مكاننا دعونا،  لذلك

	الفاتحة .
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