
 
 
 
 
 
 
 

 مال هللا هستند قدرت های اقیانوس 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 مدد يا رسول هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 يا و صبح نماز از پس اين. گوييم می( فجر) صبح نماز از پس روز هر را آن و است سنت اين

ْلكه  لَهه  لَهه، َشِريكَ  ال َوْحدَهه  هللاه  إِالا  إلَهَ  ال": است درست ديگر های زمان در ، وَ  يهحيیِ  الَحْمده، َولَهه  ؛ المه  يهِميته

( لیاص) الزماست. اين از  عالی نيز اين گفتن اين فضيلت بزرگ دارد. معنای "قديٌر. شيء   كِل   على وهو

هللا  زج خدايی هيچ: گويند می چه آنها که بدانند بايد و بدانند را اين بايد دارند ايمان که افرادیايمان است. 

 می خلق دهد، می زندگی او[ است او ستايش و است مالک او. ]ندارد شريکی هيچ و است تنها او ،نيست

 .است مهمترين[ آخر بخش] اين. (تواناست) دارد قدرت چيز همه بر او و دهد می مرگ و کند

 

 جل هللا فقط. نيست ديگری هيچکس( با هللا است با توانا) القادرسفت  اما هستند، مهم آنها همه پس

آن کس که قدرت  اما دهيم، می انجام کوچک کارهای هللا کمک با (ما). است چيز همه به قادر (هلالج لججالله )

. يد()بپرس بخواهيد او از نياز داريد (شما). اوست از چيز همه که بدانيد بايد (شمادارد، هللا عز و جل است. )

. قدرت است( صاحبقدرت را دارد ) او چون بود نخواهدسخت  شکوهمند و متعال خداوندهيچ چيز برای 

 ست.ني ممکن غير چيز هيچهر چيز را دارد. برای هللا عز و جل  توانايیقدرت يعنی به هر چيز توانست، 

 

و برای هللا عز و  آيد می فرد ذهن به کهی چيز هر اما ،هستند غيرممکن خيلی چيزها ما برای

 مردم .داريم محدوديتی .است محدود. ها را درک کند چيز است که چند قادر ما ذهننيست.  غيرممکنجل 

 درتق با مقايسه در حتی شما تفکر. هر چه قدر بخواهيد فکر کنيد ."دارد وجود انديشه آزادی: "گويند می

 گخود بزر) متکبرمی گويند( و  چاخانزنند )می  الفمردم . نيست صفر حتی مندشکوه و متعال خداوند

 رصف همه اما" ،کردم خلق را کوچکی های کوه من( می شوند با گفتند، "پرواز فراز، بلند بين، گردن

 که نيست مهم - کنند می فکر آنچهو ها شان  افکارآنچه که به خودشان می کنند، حتی  بگذار کنار .است

. ستني غيرممکنهللا  نظراست، هيچ چيز در  غيرممکنهر چه فکر کنيد  و يک چيز باشد بزرگ چه قدر

 .هستند او با قدرت های اقيانوس

  

 درمان .دارد هللا قدرت را. )خواهش کنيد( بپرسيد هللا ميتوانيد هر چه بخواهيد از (شما) بنابراين،

همه چيز را از هللا بخواهيد. . است هللا از قدرت انواع همه. اوست مال مهرابی )رحمت( و اوست، مال

 رگم( )سرد گيج پزشکان. اکثر تواناست چيز همه برهللا . چنين و "،ندارم درمان من"من مريز هستم.  ،نگو

 



 

 

 

 

 

 

 

نها آدعا می کند و برای برای آنها  هللا يک بنده، و يا سالم می شوند با ايمان افراد اين که زمانی می شوند

 در قدرت هللا است. شوند، و يا چيز ها برای آنها خوب )خير( می شوند. همه چيز به يک درمان تبديل می 

 

بدانيد )بشناسيد( که از هللا است. همه چيز را از هللا خواهش کنيد  است. خودتان از نکنيد فکر

 که تنيس مهم است، بزرگ چقدر دنيا اين که نيست مهمد. ترسينه کنيد و  شخواه)بپرسيد(، همه خوبی را 

 .دنندار ارزشهللا  نظردر  ها اين از کدام هيچ - نيست چيزی چه و کشورها افراد، چه - است قدرتمند چقدر

. است (معظي ،بزرگ، کبير) عالی هللا قدرت. نيستند ای ذره حتی نيستند، صفر هللا قدرت کنار در حتی آنها

 داوندخانشاءهللا . باشيد داشته داعتقا و بياوريد ايمان او به ،کنيد( شخواه) بخواهيد او از ترسيد،ب را او

 .برساند ايمان اين به را (ما) همه

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رب انیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹اآلخرربيع ۱


