
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

« پیروزی اسالم »    
 

كااةُ  بارا ِ وا ُة ٱَّللَّ ْحما را ْیُكْم وا مُ عالا  ٱلسَّالا

ِجیِم   اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّیطا  أعوذ بِاَّللَّ

   

ِحیِم                   ْحماِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم َّللاَّ  
   

 

سوِلنا  الساالمُ عالى را اُة وا الصاالا ِلینا وا اْْلِخِرینا ، وا مٍَّد سایاُِد اْْلاوَّ ُمحا  

سولا للا   داد یا را ما  

سولا للا،   داد یا سادات ااصحابِ را  ما

داد یا ماشایُخنا  ،  ما

 دستور موالنا شیخ عابُدللا فائزداغستانی ، 

قاانی،   داد یا شیخ ناظم الحا  ما

تُنا صحبة ، والخیر ریقا داد طا میع  ما . في الجا  

 

ِجیمِ أعوذ  اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّیطا     بِاَّللَّ

ِحیم  ِن الرَّ ْحما ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ

 

ا النَّْصُر إاِلَّ ِمْن ِعنِد َّللاَِّ » ما  « وا
 

ُ اْلعاِلی اْلعاِظیمُ    صاداقا َّللاَّ
 

 « (126:  03)قرآن  .شود مگر از جانب خدای توانای دانامی و فتح و پیروزی نصیب کسی ن » 

شکست   تیکه با او مخالف باشد در نها یاز آن خداست و هرکس یروزیفرماید: پ  یعزوجل مخداوند 
ما نشان داده است و   یگرام  امبریکه پ   ستیراه  ی شود. اسالم واقع  ی م  یروزی خواهد خورد و اسالم پ

ارزش و    چی: که آنها ه د یفرمای عزوجل م  یاست. خدا  ت یبلکه مطابق با واقع  ستیمطابق با زمان ن
 اسالم خواهد بود.   یبرا  یروزی ندارند و پ  یقدرت 

  ی برا  یادیز   یها  یروزیو مرداد ، پ   ر یالخصوص ت  ی تابستان ، عل  ی را شکر، در همه ماه ها  هلالج لجخدا 
  یدادند و برا  حیبودند که اسالم را ترج   ی مسلمان  یو خلفا  نیها، سالط  یاسالم حاصل شده است. عثمان

 همه مظلومان برخاستند.   یاریخدا جهاد کردند و به  یرضا



 

 

 

 

 

 

 

که مخالفان خدا   ییهرجا   حال  نیچهارم مخالفان بود اماباا  کیبودند که تعدادشان    ی رزمندگان  آنان
ل و در خواست    یو م   کردندیحمله م  وجا خواستند اسالم را نابود کنند، با گرفتن طلب همت از خداى عزاِ

 .  دادند یو آنها را شکست م  کردندیم  دایاز او ،در آن محل حضور پ یروزیپ

از     ی شده همگ  بشانی که در برابر مخالفان نص   یبزرگ   ی ها  یروزی پ  یو باور داشتند که تمام   مان یا  آنان
بودند و خداوند آنها را    ی که آنان مسلمانان واقع  ی جانب خداوندست ، نه از جانب خودشان.به راست

ما   تیتا در نها  دیباش هلالج لجبا اسالم و با خدا    شه یهم   ز،ی شما ن  پس  .د یگردان  روز یم را پ داد و اسال  یاری
 که با کافران هستند، شکست خواهند خورد.  ی کسان ن یقیکه به   رای . زم یباش روز ی پ   هم

.  جانباز شدند تا اسالم زنده بماند   ا ی  د یرا عطا کند، چرا که آنها شه  یی باشد که خداوند به انها مقام واال 
رحمت و    سته یافتخار را به آنها داده است، آنان بندگان محبوب خداوند هستند که شا  ن یبزرگتر  خداوند

اند. خداوند روح همه آنها    دهیرس  یبزرگ   یروزیپ    نیاوست که به چن  یو آنان با همراه  ند،یاو   تیحما
 رحمت کند انشاءللا.  ن یرا قر

جهان سراسر   نیاسالم ا خواهد بود و کتر ینزد  ز ین  تی بشر  یداریباشد، ب  شتریو جهل ب  یکیتار  هرچه 
وعده    نیا  رای خواهد شد، ز  نیکه چن  دیبدان   نیقیبه    و  را شکست خواهد داد.  ی از جهل و نادان  کیتار

مسلمان    انیخواهد آمد ، که کل جهان  یبشارت داد: که روز   مانی گرام  امبریکه به پ  خداوند است   نیراست
نشان دهد إن شاء    زی را به ما ن  بایز  یاست و باشد که خداوند آن روزها  ک ی زمان نزد  آن   شوند.  یم

 للا.  

 

 

 ومن للا توفیق. الفاتحة. 

نی الربا ی الحقاندمحمعادل  خ یسلطان موالنا شحضرت   

( فیدام للا عمره شر ا)  

31۴۴محرم، 32  / 1۴00شهریور، 9  

31,August, 2021/31,Ağustos, 2021 
 

 

 


