
 

 

    

 عام النصر

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

. إن شاء هللا ي لعالم اإلسالمعلى امباركة السنة الهجرية جعل  يهللا.  إن شاء هللا نرجو أن يكون مبارك.  اليوم هو األول من شهر محرم

 . النصر إن شاء هللا يقترب اصعب الحالكلما كان  هألن. ونحن نأمل ذلك  لإلسالم النصركون هذا العام عام ي

هو بالتأكيد  وجل. هللا عز من عند هللا  نقاذاإلفي مثل هذا الوضع الصعب يأتي  ونكوني، عندما يائسين الى هذا الحد عندما يكون الناس 

 . أبدا ال نيأس . لذلك نحن ، مع أولئك الذين يؤمنون بهالمؤمنين مع 

بحاجة لطلب المساعدة و،  من هللا في كل فرصة العونإلى طلب  أنت بحاجة.  اهللباألمل  وال تفقداهلل ب أن تؤمن الكفر . يجبيعني  اليأس

،  . معظمنا ال يعرف قيمة النعم كبيرة نعمةهي اياها أعطانا التي . األشياء  قادر على كل شيءهو ال. هللا  يساعدنا إن شاء هللا لكيمن هللا 

 ". من رحمتي تيأسواال  "يقول هللا عز وجل .  ويغفر لهم أرحم الراحمينزال هللا ولكن ال ي

نبينا الكريم من مكة المكرمة إلى  أن هاجرسنة منذ  1438. لقد مرت  نصر لإلسالمال، فإننا نقول إن شاء هللا يكون هذا العام عام  لذلك

أبو لسيدنا قال نبينا الكريم يمكننا القضاء عليه " .  شيء يمكن أن يحدث بعد اآلنال  "قالوا . عندما  بير لناكدرس . هذا  المدينة المنورة

 :في وسط صعوبة كبيرة  كرب

َ َمعَنَا  الَ تَْحَزْن إِنَّ اّلله

الناس سيحزن . ال شيء  جميل كالم ا. هذ كبير لعالم اإلسالمدرس ، إن هللا معنا ". هذا  وحدنالنحن لسنا " . " ال تحزن إن هللا معنا" 

 يكفينا .هللا و،  ، هللا معنا . هللا أكبر يؤثر عليهمس شيء وال،  هذابحقيقة  يؤمنونالذين 

 هللا،  اإلسالم كعدو يعاملونأولئك الذين  يصلح. هللا ي عالم اإلسالملمباركة لأن تكون جيدة و نرجو.  تكون هذه السنوات جيدة نرجو ان

.  إن شاء هللا وبركة عام خيريكون هذا العام  نرجو ان.  اإلسالم والمسلمين إن شاء هللا واضريال  نرجو ان.  يدعمونهمأولئك الذين  قهري

 ومن هللا التوفيق . . حاجة إلى أي شخص إن شاء هللاب وال نكون، نا إيمان نرجو ان يزيد

 الفاتحة .
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