
 
 
 
 
 
 
 

 کسانی که با هللا هستند برنده هستند 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 واآلخرين،الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين 

 مدد يا رسول هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

ِ آِلَهةً لَعَلَُّهْم يُنَصُرونَ  َواتََّخذُوا ِمن  دُوِن اَّللَّ
 

 از رودف کافران)" از هللا معبودانی برای خويش برگزيدند به اين اميد که ياری شوند!" غير"آنان 

 (.۷۴:يس سوره) "(دهند يارى و آيند بكار را تا يشان گرفتناد، خادايان اَّللَ 

 :گويد می هللا عز و جل

 

ْحَضُرونَ ََل يَْستَِطيعُوَن   نَْصَرهُْم َوُهْم لَُهْم ُجندٌ مُّ

 خواهند اآنه براى لشكرى (قيامت در كنندگان عبادت) اين و نيستند، ايشان يارى به قادر آنها ولى"

 سياهى را بتان فردا كاافران ايان نتوانند، ايشان دادن يارى)" ار می شوند!"احض دوزخ آتش در كه بود

 کسانی .فايده ندارد هيچ ،پيروز شوند هللا نيستند با که کسانی اگر حتی (.۷۵:يس سوره) حاضر کرده"( اند

می کنند، هميشه در ضرر هستند. با خوست هللا، اعتماد  ميگيرند و ديگریخدايی  پيروزی برای فقط که

  .شوند پيروز هللا هستند، با که کسانی

 

تيد نياز ( هسهلالج لجهللا جل جالله ) با که هنگامی آيد، می شما عليه دنيا تمام اگر .نترسيد و باشيد هللا با

 به ار آنها و کند نمی ترک هستند، او با که را کسانی هللا( نيست. اضطراب)بی آرامی،  نگرانیبه هيچ 

 مردم هب رست را راه دادن نشانبا . نيست کلمات با تنها هللا مسير گفتيم، که همانطور. رساند می پيروزی

دن. يعنی با هللا بو اين. است هللا دستورات اين. است رفتار کردن عدالت با و ،ديگران به کمک با خوب،

 (شما به) هللا که هنگامی. کند می کمک (شما به) هللا و هستيد هللا با (شما) ،انجام می دهيد را کار اين اگر

  .باشد (شما) غلبه بر تواند نمی هيچکس با خوست هللا کند، می کمک

 

 پرستش برای ديگری چيز آيا" کنند، می فکر هنوز آنها. دهد می فريب دارد را مردم اين شيطان

 آنها همه و کند می کمک آنها به او"  ؟است خوب باشيم آنها با ما اگر آيا که کنم می تعجب من دارد؟ وجود

 . کرد خواهد کمک چيز همه در (شما به) هللا .باشيد( هلالج لجهللا جل جالله ) با هميشه. در شکست هستند هم با



 

 

 

 

 

 

 

 می انجام که کارهايی .کند می عاشق (شما به) را مردم و دهد می افزايش (را شما) رزق و روزی او

 .رسيدنت و باشيد هللا با بنابراين،. نمی دهيد دست از را اين ها (شما) و رسد میخوبی  به ، پايان شاندهيد

 

 د(باَل برد )بلند کر را حقيقت هللا. است همين نيز آمت با همچنين. استهمين   دولت و فرد با اين

ده شان پري رنگ مقايسه درو با حقيقت نيستند،  ،حق ندارند نفر ها ميليون و هزار صدها. کرد محترم و

 باَل تقيام روز تا (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر زمان از هستند، هللا با که کسانی که حالی در)کم نور هستند(. 

 ودشانخ که افرادی. (کرد تحسين، ردکرد )باَل ب برافراشته را آنها هللا زيرا. (می شوند ستايشمی روند )

 توسط آنها. است مفيدکند )باَل ببرد(  تحسين را آنها هللا اگر اما ،به دست نمی آوند سود کنند، می تحسين را

 (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرداشته بود.  دوست را آنها شکوهمند و متعال خداوند و، بود خواهند محترم مردم

  .داشته بود دوست را آنها نيز

 

هيچ کسی )شما را( فريب دهد.  نگذاريد .باشند او با هميشه که دهد قرار کسانی ميان در را ما هللا

 نسانیا شياطينبدهند.  فريب )شما را( شيطان طرفداران نگذاريد و بدهد، فريب )شما را( شيطان نگذاريد

. زنند می گول را مردم دو هراز آن يکی ديگر بدتر هستند،  يکی هر آنها. دندار وجود جين شياطين و

 هميشه و کند کمک اسالم به خداوند . انشاءهللادارد نگه امن در را ما هللا. بزرگ و کوچکهای  احمق

 .شود پيروز

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

لُجمادی ۴  فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ اَلَوَّ


