
 

 

    

 الخامس عشر من تموز ھو إنتصار لإلسالم
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

یجب .  هللا اراده. ھذا ما  عنھم مشكلة كبیرة. لقد مضى عام على رفع مھما شكرناه . ال یكفي  : شاكرون، ونحن  : الحمد
، العجلة الكبیرة  من اآلن فصاعدا " قدس هللا سره یقولالشیخ  موالنا.  یطیعوا هللا. یجب أن  یعارضوا هللا ال على الناس أن
 .وخسران إحباط في ھؤالء الكفار ب یثقونهللا ولكن  یتوكلون على، الناس الذین ال  ". لذلك تتحول لإلسالم

أولئك الذین یثقون بھم . الشیطان م جنود . ھذه الفرقة من الكفار ھ الخیر ، لكنھ یخدع بشكل جید للغایةلكم ال یرید  الشیطان
 وعي، ھناك العدید من الذین لیس لدیھم  . ولكن لألسف أو في اآلخرةه الدنیا ویشعرون باإلحباط سواء في ھذ یرتكبون ذنبا

. سیرى ذلك . حتى لو كان الشخص أعمى  ما یجري یرى األعمى. في حین أن  نفس العقلیةب ونزالیال و حتى اآلن وذكاء
 .  شيءالخسارة لاللدرجة أنھم یضیعون أنفسھم ویعانون من  عمیانانھم 

أیضا مثل  ستُعاقب، ولكن إذا كنت تصر مع العناد سیغفر لك .  ، فإن هللا یغفر لكتبت " إذا  توبوا " عز وجلهللا  یقول
. الكفار ال یمكن أن یكون  ھم مع هللا ؟ أولئك الذینالصادقون من ھم  ."ونوا مع الصادقین ك "یقول هللا عز وجل . الشیطان 

یست بدون ھا لو. إن المساعدة التي یقدم المقابلب الف، ولكن عشرة لیس ،  ، یطلبون لیس واحد . لكل ما یفعلونھ لكین جید
العكس  . على أي شيءهللا ، ال یطلب منك  هللا أطعت. إذا  عدة مرات وھذا یحصل،  المقابلبأبدا. یسألون عن المقابل  مقابل

 . المقابلب اضعاف ذلك األجر، فھو یمنحك  من ذلك

كم ھو كافر ،  بخیل كم ھو، كم ھو متدتي ، كبیر  كاذب ھو. وأظھر أیضا كم  . رأى الناس معجزات هللا كان ھذا حادثا كبیرا
من اآلن فصاعدا  یقولوا ". یجب أن  أعینھم وافتحی أنالناس  یجب على،  ستمر بنفس الطریقة حتى اآلناألمر م. ومنافق 

وال  الكفرةمن  تطلب. ال  من هللا اطلب،  شيء طلبت". عندما  أي شيء م، وال نطلب منك هللا نتوكل على،  نؤمن با:نحن 
 . تثق بالكفرة

 منهللا ولكن  تتوكل على، عندما ال  ، كما قلنا . ومع ذلك ، هللا یساعدك ساعد هللات ما. عند هللا یساعد أولئك الذین یساعدونھ
لیس البنادق ،  هللا أمر . سیحدث وال شيء آخریریده هللا "، ثم ما  أسلحة وكل شيءبنادق و لدینا "ویقول یخرج أعداء هللا 
. ھذا ھو نصر  دائما لإلسالم النصر. من اآلن فصاعدا إن شاء هللا  إن شاء هللا یوم مبارك. جمیعا  ھم، أقوى من واألسلحة

 . معجزة من هللاإنھا .  سیاسةلیست ، ھذه الحقیقة . في نصرا للمؤمنین . كان  اإلسالم

. استشھد الكثیر من الناس  إلى العالم كلھ یبثون ذلك، وما شابھ . أرنب یموت على رأس الجبل  العالم كلھ لیس لدیھ فكرة عما یجري ھنا
. لذلك،  لناس في لیلة واحدةل ل ذلكوج ، أظھر هللا عز . ھناك یحدث. كانوا یعتقدون أن شیئا لم  من أي مكانعن ذلك ولیس ھناك أخبار 

 الكفر من اآلن فصاعدا إن شاء هللا. ةمیاإلسالم دائما منتصر. سیتم ھزفصاعدا . إن شاء هللا من اآلن  انتصار عظیم لإلسالم إنھ،  كما قلنا
	الفاتحة .ومن هللا التوفیق . 
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