
 

 

 
 
 
 
 
 

 
ً یسعكُْن ، هلالج لجمع هللا  كُنْ   دا

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

رسول هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا 
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
ُ فََال َغاِلَب َلُكمْ   إِن یَنُصْرُكُم �َّ

 
. تنتصرلكن الحقیقة ھي التي و، . الباطل ال ینتصرھم المنتصرون هلالج لجالذین معھ الغالب. ھو هللا عز وجل 

. لن یبقى شيء في أیدي الظالمین في ھذه الدنیاوفي اآلخرة. لن  في الدنیاإن وعد هللا عز وجل حق 
 عقابھم. كلما زاد، یستفیدوا. مھما فعلوا، وكلما فعلوا أكثر

 
حارب هللا عز وجل ھو من یُ افوا. ال أحد یستطیع أن یقف ضد هللا عز وجل. . ال تخهلالج لج كونوا مع هللا ،لذلك

الذي یفعل ما  . هللا عز وجل ھوهلالج لج كل شيء. وكل شيء في یده خالق. هللا عز وجل ھو بال عقلغبي. إنھ 
 أيب تمروالن هلالج لج. كونوا دائما مع هللا  ،". لذلكیُریدما یتصرف كما یشاء ویفعل  هلالج لجیشاء متى شاء. إنھ 

 .أجر وثواب امشقة. نتیجة المشقة الخیر. ھناك فائدة في المشقة أیضا. فیھ
 

، فلن ائدة. حتى لو كان العالم كلھ معھیحصل على أي ف ولنھ فاشل. من لم یكن مع هللا عز وجل، فكل عمل
 .أي فائدة بل ضرر لھینفعھ أي شيء بسبب األشیاء التي یفعلھا. والمعاناة التي یمر بھا لن تجلب 

 
ال تنظروا إلى األغلبیة. ال  العالم. هلالج لجقلیل من الناس یحكم عدد على كل شيء. ب هللا عز وجل قادر

". طریقھم لیس صحیحا. الطریق الصحیح ھو طریق هللا بھذا اإلتجاه. یجب أن نتبعھملبیة تسیر غ"األتقل
وعد هللا حق. ال أحد إن ، ھو كذلك. عھ في النھایة. بالتأكیدمن مینصر عز وجل. هللا عز وجل دائما 

 .هللا عز وجل مشیئةیستطیع أن یقف ضد 
 

متعة ھذه من قلوبنا. ربحنا كبیر. ال تنزعج بالنظر إلى  هلالج لجنذكره دائما وال نخرجھ ، هلالج لجیجعلنا معھ هللا 
، فكن حزینًا. یمكنك أن تكن فكن سعیدا. إذا لم ،هلالج لج. إن كنت مع هللا ھذه الدنیا الدنیا. ال تحزن على حال

هلالج لج. ، ألنھم لیسوا مع هللا حزین تُظھر أن الكلأحوال الدنیا  ،زینا على كل شيء بعد ذلك. كما نرىتكون ح
 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. .. حفظنا هللاهلالج لج هللا ویعصونهللا  ضدإنھم 
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