
 إن هللا معنا

 والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد رسولنا على

 في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا

 .الجمعية 

 وصل اليهم ، الكهف ذلك في واقل  ع المنورة المدينة المكرمة الى مكة بكر أبو وحضرت الكريم نبينا غادر عندما

 قدمين على بُعد ويقفون عليهم القبض وشك على نوالمشرك. ا شديدا حزنحزن  بكر أبو حضرة.  نوالمشرك

 . رسوله مع هللا إن ." معنا هللاإن  ، تخف ال " الكريم نبينا يقول.  الكهف أمام

 كل كان إذا.  آخر شيء أي أريد ال ، معنا هللا طالما.  معنا هللاإن .  تحزن الو ،تخف  ال ؟ الكريم يقول نبينا ذاما

 إن ال يخافوا . أن المسلمين يجب على. يؤثروا علينا  أن هميمكن ال ضدنا يقف كله والعالم ، الكفر عالم ، الكفار

 . المسلمين مع هللا إن.  الكفار مع أنه يقل لم جل جالله هللا. المؤمنين  مع هللا

 من الكثير ، الحيل من الكثير ، األكاذيب من الكثير لكنو. عليهم  صعب شيء يوجد ال. بسيطون  المسلمون

 أن يجب ، عادية ظروف ظل في كان لو. ال يستخدمونه  شيء أي واتركي لن.  الكفر عالم في إنه ، هناك القذارة

 .نا يساعد وهللا معنا هللا ولكن الى يومنا هذا . الكريم نبينا عهد منذ واحد مسلميبقى  ال

ال  لذلك.  ورود حديقة إلى النار وحول إبراهيم سيدنا مع فعل كما ، هللا أراد طالما ، النار داخل تكون أن يمكنك

 مثل الصالحين حكم تحت نبقى دعونا. الجبابرة  أيدي بين تركناي ال هللا.  الدعاءب نقوم دعونا. داعي للحزن 

 شكرا ، أخرى مرة هللا من كرمبلطف و ، ذلك يستحقون ال الناس أن من الرغم على.  هللا من لطف هذا. هؤالء 

 حيث أن الصالحين يحكموننا . هلل

 الموالد وقراءة القرآن لقراءة بحاجة نحن.  الدعاء هو به القيام يجب ما.  شخص أي بظلمتقم  ال ، السبب هذال

. يحدث هللا هيقول ما ألن.  به القيام علينا ما هذا.  هللا شاء إن أسرهم رصب  ي هللا. وادعو لترتفع مقاماتهم  لشهداء،ل

 . ليعيشه وقت كل شخص هللا أعطى

أن خمسة  وقالوا رافعة سقطت ، وجيزة فترة قبل.  المكرمة مكة داخل بنادق وال مدافع ، قنابل ، أسلحة توجد ال

 نود ولكننا الصعب من.  شيء كل على قادر هللا. خمسة عشر  من أكثر لكنو ، علمأ هللا. ماتوا  شخصا عشر

 ومن هللا التوفيق . . معنا هللا تخف إن ال.  المسلمين يساعد هللا.  الحقيقي اإليمانعلى  الجميع أن يحصل

 الفاتحة .
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