
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 دائماكونوا مع هللا 

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

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

 الجمعیة.
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
ُ َمن یَنُصُرهُ   َولَیَنُصَرنَّ �َّ

 
ُ َمن یَنُصُرهُ  َولَیَنُصَرنَّ " یقول هللا عز وجل  هلالج لجأعانھ هللا بالتأكید. ھو  ،هلالج لج هللا معفمن كان  ."�َّ

 .دائما. إنھ وعد هللا عز وجلینصره 
 

 ھذا الزمان والفتنة. ما دام مع هللا ، وحالیخاف من حال الدنیاال أن یجب  هلالج لجهللا  كان معمن  ،لذلك
فال یقدر أحد أن یغلب ضده، لعالم كلھ ا كان. حتى لو هلالج لج فا� یحفظھ حتًما. والنصر لھ بإذن هللا ،هلالج لج

 .هلالج لج هللا ھو معمن 
 

وآمنوا بھ،  ه. إذا فھموولكن على الناس أن یفھموه ویؤمنوا بھ، كالم هللا عز وجل. إنھ الوعد
، فسیظلون احة. حتى لو كان العالم كلھ معھمسیكونون في سالم وراحة. وإال فلن یكون ھناك ر

للصالحین  العاقبة ،مع هللا عز وجل. "َواْلعَاقِبَةُ ِلْلُمتَِّقیَن". بالتأكید ھكونخائفین وقلقین. لم یخسر أحد 
بخیر ولكن نھایتك ھذا ھو المھم. إذا كنت دائًما  وبخیر. یننھایتھم دائما منتصرهلالج لج. الذین یتقون هللا 

 ، فال فائدة من ذلك.سیئة
 

. نیتنا أن دائما هلالج لجمع هللا كونوا نوا مع هللا. لمؤمنین والمسلمین بأن یكوا بّشرفإن هللا عز وجل  ،لذلك
ِحیل الشیطان، فھي  ،جمیلة. وإن كانت صعبة األوامر الجمیلة.هلالج لج وننفذ أوامر هللا هلالج لج نكون مع هللا 

وصعبة على  النفسلیست صعبة أبدًا. إنھا صعبة على  هلالج لجخداع الشیطان للناس. أوامر هللا 
 .الشیطان

 
 جمال إن شاء هللا. هللاھناك نجد السالم ویكون  لكي هلالج لجون مع هللا حفظنا. نرجو أن نكی ، هللالذلك
 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. .دنیاالحب  ویبتعد عنا. نرجو أن نكون مع الحق. یُعیننا
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