
 
 
 
 

 
  

 

 النجاة من عند هللا ، مع األنبياء واألولياء
 

 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
 

هذا هللا  معكون ت. هذا شيء مهم ألن كمسلمين بعث ! نرجو أن ن   . هللا يجعلنا نعيش على طريق اإلسالم الحمد هلل أنه خلقنا في دين اإلسالم

هللا هم األنبياء  الذين هم مع.  سيئة ةنهايوتكون ال.  كون ضده هو أسوأ المصائر المؤسفة ، شرأن ت.  هللا ما يشاء . يفعل رزق عظيم

. هناك  . وعلى الرغم من أن عدد الصالحين أقل ، إال أنهم األفضل ضده هم الشيطان والذين يتبعون الشيطان من.  األولياء والمؤمنون

. هناك الكثير منهم يدعون أن الشمس العميان . هناك الكثير من  . عيونهم ال ترى الحقيقة يريدون اتباع الشرالكثير من الناس الذين 

 . ليست شمس

. ليس فقط لتذكر هللا في األيام السيئة ،  . ستكون مع هللا في السراء والضراءمحفوظون ؟ أولئك الذين هم مع هللا  ل ستخضع لهم أم هلله
هم  المحفوظون من ارتكاب الذنوب. الذنوب ؟  يحميك من ماذا، . إذا بقيت مع هللا  يام الجيدة يجب أن تكون مع هللاولكن أيًضا في األ

هللا عز وجل في القرآن الكريم "رحمتي تشمل كل  يقول ."ء يكل ش وسعت تيرحمو . " كل شيء شمل. رحمته ت الذين ينالون رحمة هللا
فهذا  طلب المرء. إذا لم ي ! يرحم من يطلبها . اطلب رحمة هللا ]رحمة هللا[". كل شيء ممكن ةمفرط اشيء". ال يوجد شيء مثل "إنه

 ! خطأه
 

.  جال هللا ، أولياء هللا ، دائما في هذا العالمرمئة واربعة وعشرون الف من .  األنبياء ةرثوهم إن.  رحمتهكرجال هللا يوضعون بين الناس 
لناس ويغفر رحمته لهللا  هم يظهر. من خالل ولكنهم يبقون بين الناس غير مرئيينأنهم  هم. لذلك يقال عن عندما يتم استدعاؤهم ، يحضرون

.  هؤالء الرجال طلبهذا السبب من الضروري دائًما ل. بهم ت مطرون ، بهم ت نصرون ،  رزقونبهم ت   –، األخيار ، األوتاد  األبدال.  لهم
إكراما للمئة .  أحد األحياء ، يبقى هناك دائًما شخص آخر يحل محله ينتقل. من المؤكد أنه عندما  بعضهم على قيد الحياة اآلن أيًضا

مع  وا. ابق إن شاء هللا، في اإلسالم  واق. اب ولي ، نرجو أن تصل األمة إلى األمان ، إن شاء هللا ، ويخسر الكفارألف  نواربعة وعشرو
جعل هذا ي، ويحفظنا . هللا  . دعونا ال نغادر بخيبة أمل بعد أن افترضنا أن أعمالنا كانت جيدةتكون أعمالكم بدون فائدة هللا حتى ال 
 . من هللا التوفيقو . جيدة . إن شاء هللا ، ستكون نهايته سهالً  اإلمتحان

 
 الفاتحة .
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