
 
 
 
 

 
  

 

 شاهدا على عظمته
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 شيخدستور موالنا ال ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم

 َوقَْد َخلَقَكُْم أَْطَواًرا

. هللا سبحانه وتعالى خلق كل شيء وأمرهم.  هعظمته وجالل على كل ما خلقه هللا شاهد" َوقَْد َخلَقَكُْم أَْطَواًرا" في القرآن الكريم هلالج لج هللا يقول

صبح أ، وفي النهاية  لحما عظامكسى الثم ومن ،  ومن ثم علقةْطفَة ، من نُ  مخلقه . منذ البداية خلق كل شيء على مراحل وأنواع مختلفة

لم يكن  ،سنة عندما لم يكن أحد يعلم بذلك  الف وخمسمائةإلى  الف. علم هللا هذا للناس عن طريق نبينا الكريم واألنبياء منذ حوالي  إنساناً 

 . لدى أحد فكرة عن كيفية خلق البشر

. خلق هللا هذا الكون ليبين  . ال أحد يستطيع أن ينكر ذلك ولكن هناك الكثير ممن يفعلون ذلك إن خلق اإلنسان يدل على عظمة هللا وجالله

لقد خلقهم  ، . خلق كل شيء للمؤمنين والمسلمينوكًرمه  اإلنسانخلق  ، هلالج لجبلطف هللا .  لماذا خلقهل أ. ال يمكننا أن نس لنا جالله وعظمته

للبشر أن يعتبروا أنفسهم  . يمكنيصلون الى السعادة  هلالج لجعظمة هللا  يرونالذين  . بالفعل للجميع ولكن أولئك الذين ينكرون ذلك يخسرون

الذين ال يعرفون حدهم حتى نقطة ]في األهمية[.  سوالي ملكنهو نطفةمن  خلقهم. نعم ، لقد تم  في حين أنهم ليسوا حتى نقطة مهًما شيئًا

 نقول" ، يمكن أن وكذا كذا"أنا  ذين يخرجون إلى الشوارع ويقولون. هناك بعض الناس ال قيمة لهمليس . هلالج لجويعارضون هللا  يعصون

 . مجانين ، ال يمكننا قول أي شيء آخر عنهم عنهم

؟" يقول بعض منفسكأ نونمن أنتم؟ من تظ" هما كانوا يعتبرون أنفسهم شيئًا مهًما ، أحيانًا يقول لهم الناس، م هلالج لجهللا  يعصونأولئك الذين 

والذين  ون .؟" ويهربم"من أنت قائالً  ويبعدهميرفعهم  ذلك" ، ثم يأتي شخص أقوى منهم ، "حسنًا ، يمكنني فعل هذا ويمكنني فعل الناس

.  ويكونون مع هللا هلالج لجيطيعون هللا ،  هلالج لج. أصحاب العقول والذكاء يعرفون هللا  يفتقرون إلى العقلو مجانينهم  ويعصونهن هللا يخالفو

 . هللا هم من خلق هلالج لجهللا  يعصون. ليس لديهم عقل ألن هذا الكون وكل شيء بما في ذلك الذين  وأغبياء مجانينوالذين ليسوا مع هللا هم 

.  . األذكياء مندهشون بينما يعتقدون أنهم أذكياء -القرآن واألحاديث النبوية ، الشريعة ، يدعي الناس اليوم أنهم أذكياء لكنهم ينكرون الدين 

، وهللا هو  مخلقكهو الذي هللا ،  يرزقكم؟ هللا هو الذي  عليها من هذا ونالتي تحصل المنفعةمثل هذه األشياء؟ ما الفائدة أو  ونلماذا تفعل

لكن و.  وقبلوا قبلمن هناك الكثير من العلماء واألنبياء الذين جاؤوا  .اء ذكيأ كمأن ونثم تدعومن  تعصونه مكل شيء وأنت مالذي أعطاك

 . الذكي . الذكي ال ينخدع . أولئك الذين ينخدعون بهم هم أيًضا حمقى ويخدعون الناس المجانين، يخرج هؤالء  آخر الزماناآلن في 

.  ، وال نقول أي شيء آخر والوعيالعقل  يعطيهم هلالج لج. نقول هللا  حفظناهللا ي. بال عقل . أولئك الذين ال يعرفون الحقيقة هم  يعرف الحقيقة

  . من هللا التوفيقو . ايماننا يهللا يقو

 الفاتحة .
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