
 
 
 
 
 
 
 

 است اسالم برای پیروزی یک ژوئیه ۱۵ 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 مدد يا رسول هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

يک سال گذاشت از  .کنيم تشکر او ازچقدر  نيست هر کافی .سپاسگزاريم هللا از ما ،شکر به خدا

. خواست هللا می که است چيزی همان اين)از بين رفت(.  است شده برداشتهزمانی که يک مشکل بزرگ 

 به ينا از)ق( عادت داشت بگويد، " شيخ موالنا .کنند اطاعت هللا را بايد. کنند مخالفت خدا با نبايد مردم

 کافران هب بلکه ندارند، اعتماد هللا به که افرادی بنابراين،." شود می تبديل اسالم برای بزرگ چرخ بعد،

 و از دست دادند هستند. ناکام در   دارند، اعتقاد

 

 از گروه اينی را نمی خواهد، اما او خيلی خوب فريب می دهد. خوب تان برای هرگز شيطان

 در و دنيا اين در و اند شده گناه مرتکب دارند، اعتماد آنها به که کسانی. هستند شيطان سربازان کافران

يستند ن ای هوشمندانه و سليم عقلاکنون  تا که هستند افرادی بسياری متأسفانه، اما. اند شده اميد نا آخرت

 باشد، ورک کسی اگر حتی. افتد اتفاقی چه که ديدند ها کور حتی که حالی در. هستند ذهنيت و هنوز با همان

 می رنج چيز هيچ برایآنقدر کور هستند که دارند خودشان را از دست می دهند و  آنها. بيند می را آن

 .برند

 

می بخشد. او می خواهد  را شما خداوند( می گويد، "توبه کنيد." اگر توبه کنيد، هلالج لجهللا جل جالله )

می شويد. "با خوبی  مجازاتمثل شيطان  همچونکنيد،  اصرار استبداد)شما( بخشيده باشيد، اما اگر با 

می گويد. خوب ها کی هستند؟ کسانی که با هللا هستند. کافران نمی توانند  شکوهمند خداوند متعال وباشيد،" 

در بازگشت می  ۱۰۰۰، بلکه ۱۰خوب باشند. برای هر کاری که برای تان انجام می دهند نه يک، نه 

 الوهع خيلی و، عوضرا در  برابربی بازگشت نيستند. آنها  هيچگاه ميدهند (شما به) که کمکهایخواهند. 

 کس،برعنمی پرسد.  چيزی ( هيچشما از) خداوندبيشتر می خواهند ) می پرسند(. اگر هللا را اطاعت کنيد، 

 می دهد. تاو پاداش تان را خيلی برابر در بازگش

 

 دروغگو، چقدر که داد نشان همچنين او. ديدند را هللا معجزات مردم. بود بزرگ اتفاق يک اين

 مروزا همين تا همينطور(، چقدر رياکار کافر است. نا کافی، ناچيز، تنگ چشمکم ) چقدر ضعيف، چقدر

  هللا به داريم، اعتقاد هللا به حاال از" ،بگويند بايد آنها. کنند باز را خود چشمان بايد مردم و دارد ادامه هم

 

 

https://www.google.es/search?q=%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF+%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84+%D9%88+%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%85%D9%86%D8%AF&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjk7oWL1PzVAhVKD5oKHX-QCzIQBQgjKAA&biw=1366&bih=638


 

 

 

 

 

 

 

 هللا از ،)چيزی بخواهيد( پرسيد می چيزی از وقتی ".خواهيم نمی)از شما(  چيزی هيچ از و داريم ايمان

 .نکنيد اعتماد "َكفَرَ  به " و خواهيدن " راَكفَرَ  ". بپرسيد

 

 به) دخداون کنيد، می کمک هللا به که هنگامی. کند می کمک کند می کمک او به که کسانی به هللا

 هللا شمناند با بلکه نداشتيد، اعتماد هللا به که هنگامی گفتيم، که همانطور حال، اين با. کند می کمک (شما

 چيز هيچ و خواهد می خداوند آنچه پس "داريم، را چيز همه و ها سالح و ها اسلحه ما" ،گفتيد می و بوديد

 .اتفاق می افتد ديگری

 

روز اين به خداونداانشاءهللا . است آنها همه از تر قوی سالح، نه و اسلحه نه هللا، فرمان

 اين. بود اسالم پيروزی اين. باشد اسالم برای پيروزی هميشه بعد به حاال ازانشاءهللا برکت بدهد.  

 يک مستقيم اين. نيست چيزی چه و نيست سياستی اين واقع، در. بود (مؤمن) خدايان برای پيروزی يک

 .است هللا معجزه

 

 اشم و ميرد می کوه باالی در خرگوش يک. است خبر چه اينجا در که ندارد ای ايده هيچکال دنيا 

 در ديگری خبر هيچ و شدند شهيد مردم آنقدر. کنند می پخش دنيا تمام به را آن و نمی بينيد را چيزی چه

 شانن شب يک در مردمبه  هللا عز و جل آنجا در. افتاده نمی اتفاق چيز هيچ که کردند فکر آنها. نيست آن

انشاءهللا از اکنون اسالم  .است اسالم برای بزرگ پيروزی يک اين گفتيم، که همانطور بنابراين،. داد

  .خورد خواهد شکستهميشه پيروز خواهد شد. انشاءهللا کافر از حاال به بعد 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ لشّوا ۲۱


