لقد فاز اإلسالم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل 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 عبد هللا الفائز
الداغستاني  ،شيخ محمد ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .
الحمدهلل  ،حدث هذا ليكون عونا من هللا لإلسالم  .الحمد هلل  .تجلي هللا مع اإلسالم  .هذا التجلي هو تجلي المهدي عليه السالم  .لقد هزم
عالم الكفار  .لقد فاز اإلسالم وأهل هللا  .الحمد هلل .
عندما يفوزون  ،هناك بركة ،هناك رحمة  ،هناك جمال  .الظلم مستحيل  ،االنتقام مستحيل  .هللا ال يعاقب إال الشخص الذي يسبب األذى.
أيضا  ،الدولة تعاقب  .أيضا  ،القانون يعاقب  .لقد سمح هللا مرة أخرى لهؤالء الصالحين أن يحكموا وأن يظهروا الرحمة لكل شخص عن
طريق القانون  .حدث هذا عن طريق دعاء الناس  ،من خالل دعاء المسلمين في العالم  .الحمد هلل  .وألن المسلمين في حالة بائسة  ،إذا
انتهى األمر هنا  ،فسيكونون كما أراد [ الكفار] .يعتقدون أنهم سيقضون على المسلمين  .في الحقيقة  ،إنهم ال يعرفون  ،ألنهم لو كانوا
يعرفون  ،لما كانوا كافرين  ،بل كانوا آمنوا باهلل .
ألنهم ال يؤمنون باهلل  ،يطلق عليهم كفار  .عالم الكفار ال يريد اإلسالم  .ال يمكنهم تحمل اإلسالم  ،ولكن ما يشاء هللا وحده يحدث  .الحمد
هلل أن هذه نعمة هللا  ،خيره على البشر .أولئك الذين هم أتباع دين هللا ال يظلمون اآلخرين  .الظلم ظلمات  .هذا يعني ظالم  ،شر  .هللا
يعيننا  .نرجو أن تكون نعمة  .المسلمون ال يطيقون  .ال يسأل أي منهم " لماذا فعلت هذا على هذا النحو؟" "لماذا فعلت ذلك بهذه
الطريقة؟" " مع من أنت ؟" لكن هللا نهى عن الظلم والتطرف  .نسمعها كل يوم جمعة :

اإلحْ َ
ّللا يَأ ْ ُم ُر بِا ْلعَ ْد ِل َو ِ
س ِ
ان َوإِيتَاء ذِي ا ْلقُ ْربَى َويَ ْنهَى ع َِن ا ْلفَحْ شَاء َوا ْل ُمنك َِر َوا ْلبَ ْغي ِ
انَّ ه َ
" َّ
ع ِن ْالفَحْ شَاء َو ْال ُمنك َِر َو ْالبَ ْغي ِ " .إن هللا قد أوجب العدل  ،فعل الخير  ،وتقديم
ان َو ِإيت َاء ذِي ْالقُ ْربَى َويَ ْن َهى َ
اإلحْ َ
ّللا يَأْ ُم ُر بِ ْالعَد ِْل َو ِ
س ِ
ان ه َ
الهدايا لألقارب  ،وحرم الفحشاء  ،المنكر  ،والظلم ".
هذا يكفي بحد ذاته  .عالم الكفار هو عكس ذلك  ،بدون عدالة .
هناك ظلم وكل أنواع الشر  ،وبالتالي فإن الحصول على النصر بعون هللا أفضل للناس  .هذا أفضل للعالم  .بالطبع  ،ال يريد الشيطان أن
ينال الناس الخير  .هللا يريد للناس أن ينالوا الخير  .الحمد هلل  .يجب أن نشكر  ،ألن هللا نظر إلينا برحمته  ،نظر بفضله  .لقد حدث هذا
بفضل هللا  .اشكروا على كل شيء  .إذا تضاعفت النعم  ،فالشكر ضروري  .الشكر هلل  .ومن هللا التوفيق .
الفاتحة .
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