
 

 

    

 كن مع هللا
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

 عز وجلالذي یریدنا هللا طریق اللیس لدینا مشكلة طالما نحن على .  في كل ما یحدث خیر. ھناك  مع المؤمنین عز وجلهللا 
. الحق مع هللا  والباطل . ھناك معركة بین الحقإنھ آخر الزمان اآلن .  جمیل یتحول الىهللا كل شيء  علیھ وإن شاء كوننأن 

 .ان ر، في النھایة أولئك الذین ھم ضد هللا في الخس ظھری. بغض النظر عن العدد الذي قد والباطل مع الشیطان 

 . أو ال تفكري الماد ا العالمشيء من ھذ على أيللحزن  داعيھناك  . لیس أفضل من ذلك سترتاح وتحصل على.  كن مع هللا
تعني النفس و اإلنسان مقید بنفسھ .آخر لیس لھ أي فائدة ألن  . وأي شخص هللا نا". یكفي أن یحبیحبني  ال وذاكھذا یحبني  "

، دعونا ال  ، دعونا نكون مع هللا . لذلك الجمیع یستخدموا أن ومصلحتھم الخاصة أوال ویمكن سھمیفكرون بنف. الناس  األنانیة
 . ، وال نمتنع عن أي شخص أحدا نخاف

. حتى لو كان العالم كلھ  قادر على كل شيءال. هللا ھو  عن العمل یوقفھالیس لدیھ قنابل وبنادق لكنھ یستطیع أن  لوج هللا عز
بشأن قلق ن، دعونا نكون مع هللا ودعونا ال  . كما قیل ان شاء هللا شيء لن یحدث شيء ، طالما انھ ال یرید ان یحدث لكضدك 

 . ، وكل شيء في یدیھوالمقتدر قادر ال، ھو الجبار ، ھو القوي ، ھو  قا: ھو الرزبیده . كل شيء  أي شيء

. إن شاء هللا ھذه  هللا بمرضاةسیقضون حیاتھم و ال شيء یؤثر علیھم،  یؤمنون بھو، إذا كان الناس یفكرون في ھذا ولدیھم إیمان  لذلك
. دعونا ال نكون من بین أولئك الدق . الحدید یأخذ شكل عن طریق  توجیھ الناس إلى الطریق الصحیحلاألشیاء التي تحدث في العالم ھي 

. هللا یساعدنا  مساعدتھ لنا إن شاء هللا إنھا،  القوة التي أعطاھا هللا لنا ھذهدرس ألن . دعونا نأخذ اً درس ونأخذیولكن ال  یدقونالذین 
 ومن هللا التوفیق . . سالم في أقرب وقتال علیھمھدي ال یظھر. إن هللا مھزوما یكون اإلسالم منتصرا والكفر س.  جمیعا

	الفاتحة .
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