
 

    

 

 ال توالوا أعداء هللا

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

الفائز الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ، بسم هللا الرحمن الرحيم

َِّخذُوا الَ  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا ي تَت كُم   َعدُِوِّ ِليَاء َوَعدُوَّ  بِال َمَودَّةِ  إِلَي ِهم تُل قُونَ  أَو 

 .بكل األمور  العليم هو وجل عز هللا. " يظهر أن قبل مخفيال هو ما أعرف أنا" . " توالوا اعدائي ال"  تعالى قال

!"  أعلم ناأ"تقل  ال.  يضرنا وما ينفعنا بما أعلم وهو هللا ناخلق.  هللا أمر هو هذا.  هللا سبيل في البعض كمبعض واحبأ.  هللا أولياء مع ونواك

 رؤية يمكنك.  الضربة ستأتي أين من ونعرفي ال ، وإال.  هللا أولياء مع يكونون عندما السالم يجدون الناس. ه هللا أظهر قد كل ما اتبع

 مع صداقة عالقات تقم ال.  الصحيح الطريق ظهارإل ، ضركي الهذا  أن طالما الصحيح الطريق على هم الذين مع والتحدث هللا عباد

 . منهم تقترب ال ،يقبلوها  لم إذا.  هللا أعداء هم الذين لألشخاص النصيحة بإصرار تعطي ان يمكنك.  هللا أعداء هم الذين أولئك

َكنُوا َوالَ   النَّارُ  فَتََمسَّكُمُ  َظلَُموا الَِّذينَ  إِلَى تَر 

 في جهنم نار غير المخفية النيران من الكثير هناك. " أيضاالنار  فتمسك منهم تقترب ال. ظالمون  أعداء هلل هم هم الذين ،ظالمون  همإن "

لكي ال تحترق  منهم تقترب ال.  يقفون حيث ونرقتحي الناس هؤالء.  رقونتيح وهم:  سالم في ليسوا الناس من مختلفة أنواع.  اآلخرة

 يحبون الذين أولئك مع ، هللا أحباب عند النور. هو النور  نورالوهي جهنم  ناربال المقصود.  نورال نحو ولكن النار نحو تركض ال ايضا .

 ومن هللا التوفيق . . معهم نكون هممن نقترب دعونا.  هللا سبيل في

 . الفاتحة 

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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