
 

 

  

 من هم مع هللا هم الفائزون

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

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ِ آِلَهةً لَعَلَُّهْم يُنَصُرونَ   َواتََّخذُوا ِمن دُوِن َّللاَّ

 
ْحَضُرونَ   ََل يَْستَِطيعُوَن نَْصَرهُْم َوهُْم لَُهْم ُجندٌ مُّ

ُرونا  َلا ياْستاِطيعُونا "  ْحضا هُْم لاُهْم ُجنٌد مُّ هُْم وا . أولئك الذين منهم  أولئك الذين ليسوا مع هللا ، َل فائدةانتصر حتى لو  ". ناْصرا

 .هم الفائزون  مع هللامن هم ،  . إن شاء هللا دائما ون في الخسرانكونوسيأبدا لن يفوزوا إله آخر فقط للفوز  يتوكلون على

معه ويجعلهم هم . هللا َل يترك أولئك الذين  كنت مع هللا إذاألي قلق  َل داعي،  العالم كله ضدك جاءذا . إتبالي كن مع هللا وَل 

، من خالل  إظهار الطريق الصحيح للناس الطيبينب. هو بالكالم ، فإن طريق هللا ليس فقط  . وكما قلنا ، إن شاء هللاينتصرون 

نت مع هللا وهللا أ،  ذلك ت. إذا فعل كون مع هللاتهذا يعني أن .  أوامر هللا . هذه هي دالةبع ونتعاملي، و مساعدة اآلخرين

 . ، إن شاء هللا أن يقف ضدك يستطيعَل أحد عندما يكون هللا معك ، .  يساعدك

؟ " معهمأتساءل ما إذا كان سيكون جيدا إذا كنا ؟ "هل هناك شيء آخر للعبادة التفكيريستمرون ب.  يخدع هؤَلء الناس الشيطان

.  مجعل الناس يحبونكيو رزقهم. سيزيد  في كل شيء ميساعدكس.  دائما مع هللا كونوا. ان رفي الخسيساعدهم وهم جميعا 

 .كن مع هللا وَل تبالي ،  . لذلك فوضىتكون هناك لن ، و بشكل جيد ستسيربها  وناألعمال التي تقوم

، الماليين  . هناك مئات اآلَلف هللا الحق وجعله مشرفاعظم . مع األمة أيضا  والحال نفسه.  نفسه مع الفرد ومع الدولة الحال

من يعظمون مع هللا هم . في حين أن الذين  في المقارنة والضعفاء،  ، الذين ليسوا مع الحقيقة من الناس الذين ليسوا على حق

 ينفعهم . سيتمهللا تعظيم لكن و،  الناس َل ينفعهميم تعظ. عظمهم . ألن هللا  يوم القيامة الىنبينا الكريم  زمنقبل الناس من 

 . حبهم أيضاسي. نبينا الكريم  يحبهمعز وجل س، وهللا  من قبل الناس إحترامهم

من قبل  وانخدعت، وَل وا من الشيطان نخدعت. َل  من قبل أي شخص وانخدعت. َل  بين أولئك الذين هم معهدائما جعلنا يهللا 

 والكبير الصغير.  ا ، وكالهما يخدع الناسم. كالهما أسوأ من بعضهالجن  شياطينو سهناك شياطين اإلنأعوان الشيطان . 

  من هللا التوفيق .و . ان شاء هللا منصورادائما  ويكون،  اَلسالم يعين. هللا  هللاحفظنا .  عخدي

 الفاتحة .
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