
 
 
 
 

 
  

 

 إنتصار جاليبولي
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

منذ  هذا هو الحال.  ال يمكن أن يكون جيًدا ئالسي -من األضداد  ادائًما في حالة حرب ، ألنهم ا. إنهم الخير والشر ال يتعايشان في سالم
 السوء .د ويخسر في وقت الحق هللا يساع . الخير يخسر. في بعض األحيان  القيامة الى يومنفسه يكون ، وس عليه السالمآدم 

 
. خالل تلك  الشر خسرهللا ، . بعون  . الشر هو عدو هللا حربًا بين الخير والشركانت هذه ايضا .  قصة جاليبولي تروى آذارفي كل 

ر . كان هناك الكثي الدفاع عن اإلسالمكسب رضى هللا ،  نيتهم ت! كان الجنة هللا يجعل مثواهم.  الحرب ، استشهد مئات اآلالف من الجنود
. ذهب إلى هناك كجندي متطوع بدالً من  من بين المقاتلينقدس هللا سره كان داغستاني العبد هللا ، شيخنا .  من األولياء في تلك الحرب

 . قدس هللا سره شرف الدين، شيخه 
 

ان مك. ألنه ذهب  خالل فترة العثمانيين ، إذا كان الصبي أو الرجل هو الذكر الوحيد في المنزل ، فلن يُسمح له باالنضمام إلى الجيش
، بعون هللا ، هزم أقوى  الكرامات. من خالل  . كان في قرية أخرى وظائف. وكان لشيخه  شيخه ، تم قبوله ، وإال لم يكن عليه االنضمام

، األولياء ، لم  والمشايخبعون هللا  لكنو.  ثم يأخذون اسطنبولومن يمرون ويدخلون بسهولة مع سفنهم ، . ظنوا أنهم س الجنود في العالم
 . من المرور وخسروا الحرب بعد هزيمتهميتمكنوا 

 
! إن شاء هللا ، هذه األرض ، األناضول ، هي  ! رحمهم هللا الجنة يجعل مثواهمهللا .  ، كان هناك مئات اآلالف من الشهداء الحقيقةفي 

تكون منتصرة  نرجو أنماء ، بكمية كبيرة من الدماء ، قد شربت الكثير من الد تغسل. هذه األرض التي  . رأس اإلسالم أرض اإلسالم
زمان ، ال نرجو أن يظهر صاحب عليه السالم .نا المهدي زمان ، سيدالصاحب يرسل  هللا!  ، إن شاء هللا الى يوم القيامة األشرارعلى 

 . من هللا التوفيقو .مسلما حتى يصبح العالم 
 

 الفاتحة .
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، زاوية أكبابا ، صالة الفجر4014 رجب 3-2019/31- 20 


