من هم مع هللا هم الفائزون
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم  .الصالة والسالم على رسولنا
محمد سيد األولين واآلخرين  .مدد يا رسول هللا  ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا  ،مدد يا مشايخنا  ،شيخ عبد هللا الفائز
الداغستاني  ،شيخ محمد ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .
بسم هللا الرحمن الرحيم

ُون َّ
ص ُرونَ
َّللاِ آ ِل َهةً لَ َعلَّ ُه ْم يُن َ
َواتَّ َخذُوا ِمن د ِ
ض ُرونَ
ََل يَ ْستَ ِطيعُونَ نَ ْ
ص َرهُ ْم َوهُ ْم لَ ُه ْم ُجندٌ ُّم ْح َ
ض ُرونا " .حتى لو انتصر أولئك الذين ليسوا مع هللا َ ،ل فائدة منهم  .أولئك الذين
" اَل يا ْستاطِ يعُونا ناص اْر ُه ْم او ُه ْم ال ُه ْم ُجن ٌد ُّم ْح ا
يتوكلون على إله آخر فقط للفوز لن يفوزوا أبدا وسيكونون في الخسران دائما  .إن شاء هللا  ،من هم مع هللا هم الفائزون .
كن مع هللا وَل تبالي  .إذا جاء العالم كله ضدك َ ،ل داعي ألي قلق إذا كنت مع هللا  .هللا َل يترك أولئك الذين هم معه ويجعلهم
ينتصرون  ،إن شاء هللا  .وكما قلنا  ،فإن طريق هللا ليس فقط بالكالم  .هو بإظهار الطريق الصحيح للناس الطيبين  ،من خالل
مساعدة اآلخرين  ،ويتعاملون بعدالة  .هذه هي أوامر هللا  .هذا يعني أن تكون مع هللا  .إذا فعلت ذلك  ،أنت مع هللا وهللا
يساعدك  .عندما يكون هللا معك َ ،ل أحد يستطيع أن يقف ضدك  ،إن شاء هللا .
الشيطان يخدع هؤَلء الناس  .يستمرون بالتفكير "هل هناك شيء آخر للعبادة؟ أتساءل ما إذا كان سيكون جيدا إذا كنا معهم "؟
يساعدهم وهم جميعا في الخسران  .كونوا دائما مع هللا  .سيساعدكم في كل شيء  .سيزيد رزقهم ويجعل الناس يحبونكم .
األعمال التي تقومون بها ستسير بشكل جيد  ،ولن تكون هناك فوضى  .لذلك  ،كن مع هللا وَل تبالي .
الحال نفسه مع الفرد ومع الدولة  .والحال نفسه أيضا مع األمة  .عظم هللا الحق وجعله مشرفا  .هناك مئات اآلَلف  ،الماليين
من الناس الذين ليسوا على حق  ،الذين ليسوا مع الحقيقة  ،والضعفاء في المقارنة  .في حين أن الذين هم مع هللا يعظمون من
قبل الناس من زمن نبينا الكريم الى يوم القيامة  .ألن هللا عظمهم  .تعظيم الناس َل ينفعهم  ،ولكن تعظيم هللا ينفعهم  .سيتم
إحترامهم من قبل الناس  ،وهللا عز وجل سيحبهم  .نبينا الكريم سيحبهم أيضا .
هللا يجعلنا دائما بين أولئك الذين هم معه َ .ل تنخدعوا من قبل أي شخص َ .ل تنخدعوا من الشيطان  ،وَل تنخدعوا من قبل
أعوان الشيطان  .هناك شياطين اإلنس وشياطين الجن  .كالهما أسوأ من بعضهما  ،وكالهما يخدع الناس  .الصغير والكبير
يخدع  .حفظنا هللا  .هللا يعين اَلسالم  ،ويكون دائما منصورا ان شاء هللا  .ومن هللا التوفيق .
الفاتحة .
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