هذا هو الذكر
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل 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 عبد هللا الفائز
الداغستاني  ،شيخ محمد ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .
بسم هللا الرحمن الرحيم

ق ك ُِل َ
ش ْي ٍء َو ِكيل
ش ْي ٍء َوهُ َو َعلَى ك ُِل َ
َّللاُ َخا ِل ُ
ه
َّللا خَا ِل ُق ُك ِِّل َش ْي ٍء َوه َُو َعلَى ُك ِِّل َش ْي ٍء َوكِي ٌل " .الذ ي يخلق كل شيء هو هللا عز وجل  ،هو القوي  .الناس ال شيء  ،ال شيء على
" هُ
اإلطالق  ،بالمقارنة مع هللا  .ولكن مع ذلك  ،جعل لنا هللا قيمة  .يقول هللا عز وجل " ما وسعني أرضي وال سمائي ووسعني قلب عبدي
المؤمن " .بالمقارنة مع عظمة هللا  ،يصبح الكون  ،العالمين  ،غير مرئيين  .يعطينا هللا عز وجل هذا االمتياز  ،هذه النعمة  .على الرغم
من ذلك  ،يقف الناس ضده على الرغم من عدم أهميتهم  .يقول هللا للمؤمن :

سنِ َ
ين
ب ا ْل ُمحْ ِ
َوَّللاُ يُ ِح ُّ
َّللا يُحِ بُّ ا ْل ُمحْ ِسنِي َن " .يحب هللا الذين يؤمنون به  .هذا الحب أفضل من امتالك هذا العالم والكون  .دعونا ال نكون من أولئك الذين ال
" َو ِّ ُ
يحبون هللا  .هللا يحفظنا من هذا !

ب ا ْلكَافِ ِرين
َّللا الَ يُ ِح ُّ
فَ ِإ هن َ
َّللا ال َ يُحِ بُّ ا ْل َكاف ِِرين " .يقول هللا عز وجل هذا من خالل عظمته  " .أنا في قلب المؤمن  ،قلبه يمكنه أن يحتويني " .هللا يجعل إيماننا
" فَإ ِ هن ِّ َ
أزلي  ،ألن هناك الكثير من الناس بدون إيمان  .إنهم غير محظوظين  .نحن محظوظون  ،نحن المحظوظون  .الحمد هلل  .ومن هللا التوفيق
الفاتحة .
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