
 
 
 
 
 
  

 
 اإلسالم سینتصر

 

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

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

 أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم
 ِ  َوَما النَّْصُر إِالَّ ِمْن ِعنِد �َّ

 
ھزم في النھایة. اإلسالم سیُ  هلالج لجهللا. كل من ھو ضده عند من عند هللا". قال هللا عز وجل أن النصر من اال النصر ما هللا العظیم. "و صدق

 . یقول هللا عز وجل أنھالحقیقة، إنھ حسب الزمناإلسالم لیس حسب . ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم الذي أظھره طریق الھو  یقيسینتصر. اإلسالم الحق
 ، وأن النصر سیكون لإلسالم.ةال قوال قیمة لھم و

. 
، السالطین المسلمون اإلسالم فیھا كثیرة. العثمانیون انتصاراتكانت ، یولیو وأغسطس ھي األشھر التي كل أشھر الصیف ،هلالج لج�  الحمد

أینما كان معارضو هللا الذین ھاجموا اإلسالم  وفضلوا اإلسالم. لقد ساعدوا كل المظلومین. هلالج لجهللا  ةرضامالذین كانوا خلیفة جاھدوا ل
من المحاربین یصل إلى ربع . مع وجود عدد قلیل هلالج لج النصر من هللاطلب ب ،هلالج لجا� بفعلوا ذلك باالستعانة موھم. ، ھزتدمیرهوأرادوا 
منھم. وألنھم كانوا مسلمین أن النصر من عند هللا ولیس  اعلنواكلھم  الكفار.من االنتصارات الكبیرة ضد  الكثیر، تم تحقیق الخصوم
 ھزمون.سیُ  الكفارحتى ننتصر في النھایة. أولئك الذین ھم مع  هلالج لج. كن دائما مع اإلسالم ومع هللا اإلسالمأعانھم هللا وانتصر  ،حقیقیین

. 
ھذا الشرف. ھذا ھو أكبر شرف. والذین ھم من  هلالج لج. أصبحوا شھداء أو غازیین وأبقوا اإلسالم حیاً. أعطاھم هللا یرفع مقاماتھم هلالج لجهللا 

جمیعاً. إن شاء هللا سیھزم اإلسالم ھذا العالم المظلم.  یرحمھمهللا  ه ھم الذین حققوا أكبر نصر.هللا ونصر ةمهللا الذین یستحقون رح أولیاء
مسلما. ھذا الوقت قریب إن شاء هللا. كلما  أن ھذا العالم كلھ سیصبح ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم  هلالج لجبشر هللا حق.  هلالج لجوعد هللا أن ، كما یكون كذلكس

 . ومن هللا التوفیقتلك األیام الجمیلة.  ا، كلما اقترب الفجر. إن شاء هللا قریب. هللا یرینالظالم زاد
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، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443محرم  8-2021/32- 31 
 


