
 

WAG MONG KAIBIGANIN ANG MGA KAAWAY NG ALLAH 

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah, 

Auzu Billahi Minashaytanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Raheem, 

Wassalatu Wassalamu ala Rasulina Muhammadin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, 

Madad Ya Rasulallah, Madad Ya As’habi RasuLillah, Madad Ya Mashayikhina, 

Sheykh Abdullah Daghestani, Sheykh Nazim al-Haqqani. Dastur. 

Tariqatunas sohba, wal khayru fil jamiyya. 

  
Allah Azza wa Jalla says: 

Authu Billahi Minash-shaytanir Rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.  

ُكمِْ أَْوِليَاء تُْلقُونَِ إِلَْيِهم بِاْلَمَودَّةِِ ِي َوَعدُوَّ  أَيَُّهايَا الَِّذينَِ آَمنُوا َلِ تَتَِّخذُوا َعدُو 
“Ya ayuhallathina aamanu la tattakhithoo ‘aduwy wa’aduwakum awliya tulquna 

ilayhim bilmawadda.” (Sura Mumtahina:60) Allah says: “Do not be friends with my enemy.” 

“I know what is hidden before it is made apparent.” Allah Azza wa Jalla ang nakakaalam sa 

lahat. 

Sumama ka sa mga kaibigan ng Allah. Mahalin natin ang isa’t isa para sa Allah. Ito’y 

utos ng Allah. Alam niya ang nakakabuti sa atin at ang nakakasama sa atin. Wag kang 

magsasabi na Alam ko, sundan mo ang daang pinakita ng Allah. Ang tunay na kapayapaan ay 

kapag tayo’y sumama sa mga kaibigan ng Allah, kanilang pinapakita ang tunay na daan. Wag 

mong kaibiganin ang mga kaaway ng Allah. Kahit na magbigay ka pa ng patuloy na  

 

 

 

payo sa mga kaaway ng Allah, ito’y di nila tatanggapin kaya’t lumayo ka sa kanila. 

 َولَِ تَْرَكنُواِْ إِلَى الَِّذينَِ َظلَُمواِْ فَتََمسَُّكمُِ لنَّارُِا
“Wala tarkanu ilallathina thalamu fatamassakum annar.” (Sura Huud:113) “They are 

tyrants, people who are an enemy of Allah are tyrants. Do not get close to them for the fire 

would rub on you too.” Marami pang di nakikita na apoy na makakasakit sa atin maliban sa 

Jahannam. Maraming tao ang walang kapayapaan. Sila’y nasusunog. Wag kang lumapit sa 

kanila para di ka masunog. Tumakbo ka papunta sa Nur at di papunta sa Nar. Ang Nur ay 



nasa mga Mahal ng Allah at nagmamahal sa isa’t isa para sa Allah. Lumapit tayo sa kanila at 

sila’y samahan. 

Wa Minallah at-Tawfeeq. 

  

 Al-Fatiha. 
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