
 

 

  

 محيطات القدرة تعود الى هللا

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

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

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

ال  حدهو هو إال "ال إله أو في أوقات أخرى الفجر. ال بأس أن نفعل ذلك بعد صالة  الفجرسنة ونقولها كل يوم بعد صالة إنها 

.  . معناها هو أيضا عظيم عظيم لله فض ذلك قول".  قدير شيء كل على  هو، وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ،  هشريك ل

ال شريك له .  وحده،  : ال إله إال هللا بحاجة إلى معرفة ما يقولونيهم إيمان بحاجة إلى معرفة هذا ولد من. اإليمان  إنها جوهر

 . أهمية. هذا ]الجزء األخير[ هو األكثر  ، ولديه السلطة على كل شيءويميت ،  ، يخلقيحيي 

. نحن نفعل األشياء الصغيرة بمساعدة  . هللا وحده قادر على كل شيء وال أحد آخر هللقدير هي صفة ال، ولكن كلها مهمة لذلك 

. ال شيء صعب على عليك أن تطلب منه  . . عليك أن تعرف أن كل شيء منهوجل  ، ولكن من لديه السلطة هو هللا عز هللا

 .ل وج . ال شيء مستحيل على هللا عز على القيام بكل شيء أن يكون قادرايعني  القدرة. القدرة لديه  ألن عز وجلهللا 

 هللا عزهو ممكن عند أنه ال يمكن أن يكون يظن ، ولكن كل ما يأتي إلى عقل الشخص و أن نفعل أشياء كثيرة يستحيل علينا

.  "هناك حرية الفكر". فكر بقدر ما تريد يقول الناس.  . لدينا حد . وهو محدود . عقلنا قادر على فهم بعض األشياءل وج

"،  أنا خلقت الجبال الصغيرة " ينقائل متكبرين. الناس يتفاخرون ويصبحون عز وجل صفر مقارنة بقوة هللا تفكيرك ليس حتى 

يم وشيء مهما كان شيء عظ - ، حتى أفكارهم وما يفكرون به تركوا جانبا ما يفعلونه ألنفسهما.  ولكن كل شيء صفر

 . معه القدرة. ومحيطات  . كل شيء في يديه هللا بنظرال شيء مستحيل  - ما يفكرون بهمستحيل 

اطلب .  هي من هللا القدرة. جميع أنواع  ، والخير منه عالج منهال. القدرة . هللا لديه  أي شيء من هللا يمكنك أن تطلب،  لذلك

. في معظم األحيان يحير  . هللا قادر على كل شيءالقبيل  هذا ومن. ليس لدي عالج "،  أنا مريض " تقل. ال  هللا كل شيء من

، أو األمور تسير على ما يرام  لهم هذا الدعاء شفاءلهم ويصبح  يدعو هلل عبد، أو  األطباء عندما يتم شفاء هؤالء المؤمنين

 . هللا بقدرة. كل ذلك  بالنسبة لهم

هذه . مهما كانت  ، وال تخافوا كل الخير اطلبوا كل شيء من هللا ، اطلبوا.  أنها من هللا واعرفا.  أنه من أنفسكم واعتقدتال 

حتى  تليس ا. انه هللا نظرال شيء له أي قيمة في  - الى ذلك ، وما ، البلدان سواء الناس - ية، مهما كانت قوكبيرة الدنيا 

. هللا  إيمانوليكن عندكم ،  به آمنوا، اطلبوا منه ، خافوه .  هللا عظيمة. قوة  جسيماتليست حتى  انها،  هللا امام قدرةصفر 

  من هللا التوفيق .و . جميعا الوصول إلى هذا اإليمان إن شاء هللا يرزقنا

 الفاتحة .
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