
 
 
 
 

 
  

 

 ال غالب إال هللا
 

 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
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ينَ  َذَل ۪ َٓئَِك فِي اْلا َ َوَرُسولَهَُٓ اُ۬ول  ادُّوَن ّٰللاه  اِنَّ الَّ۪ذيَن يَُحَٓ

 َ ِلبَنَّ اَنَ۬ا َوُرسُ۪لۜي اِنَّ ّٰللاه ُ َْلَغا  قَِويٌّ َع۪زيز  َكتََب ّٰللاه

"أنا  . وقد قّدر هللااألذلين  فيالذين يتحدون هللا ورسوله ، فإنهم بالتأكيد سيكونون  إن هللا عز وجل في القرآن الكريم " يقول

 سأنتصر" . يقول هللا عز وجل . هؤالء الناس ليس لديهم أي قيمة على اإلطالقهو القادر ". إن هللا عز وجلالغالبون وُرسُِلي 

 ُرسُِلي ".و أنا

. أحيانًا  مستمر بنفس الطريقة األمر. اآلن  والباطل ، بين الخير والشر هناك حرب ، معركة بين الحق ، كان الدنيامنذ بداية 

.  سالم ليس هناكلكن و. يقولون ذلك ، الى ذلك أحياًنا بالسيوف وأحيانًا عندما يكون هناك سالم وما ، يكون باألسلحة الثقيلة 

الكريم  نبينامع  دعونا نكونمع هللا ،  لذلك دعونا نكون.  . هناك حرب مستمرة دائما معركة مستمرة بين الحق والباطلهناك 

 كذلك . . ال يمكنك أن تكون . إذا كنت مع الشيطان فلن تنتصر ، فنكون المنتصرين صلى هللا عليه وسلم

اس مجانين بإلقاء بعض الخطب أو الرسوم الكاريكاتورية أو شيء اآلن يقولون إنهم يريدون إثارة غضب الناس ، ويجعلون الن

هم قمامة إن.  ينتصرون على اإلسالم بهذه الطريقة. يعتقدون أنهم س ، ضد اإلسالم الكريم صلى هللا عليه وسلم نبيناما ضد 

.  للتعامل معهم ال داعي.  هم أسوأ من فئران المجاريإن.  ال يوجد أسوأ ممن يفعل هذا، لظلمة بالنسبة ل.  على أي حال

. ليس لديهم   ونعم الوكيل". ال يعرفون ماذا يفعلونهللا"حسبنا  أن نقول يحب. وسينالون عقابهم يعطيهم هللا ما يستحقونه ، س

. من حين آلخر ، يخرجون مثل  في جميع أنحاء العالم الناس ليثيروا غضب. يعتقدون أنهم يفعلون ذلك  فكرة عما يفعلونه

 . . هذا ما يفعلونه المجاري ويلقي القذارةجرذ 

. عظيم الشأن أجمل كتاب هو القرآن ، . أعظم  واآلخرون ليسوا كذلك، الحقيقة ،  هو الحق. كالم هللا  عليهمهللا هو المنتصر 

حن مع هللا ، وما ن . ، ال داعي للحزن الحقيقة. في  . لذلك ال داعي للقلق . ال شيء آخر ال قيمة لهالباقي و إنه كتاب هللا

، . مهما فعلوا وهم الخاسرون في كل وقت الغالب ،هللا  .الكريم نبيناال يؤثر على  يم صلى هللا عليه وسلمالكر نبينايفعلونه ضد 

. يفكرون لياًل ونهاًرا ، ثم يحاولون  فإنهم يقاتلون ، يحسدون ، ويحملون ضغينة ، وال يزالون ال يستطيعون التخلص منه

، . في اآلخرة ويرحلون . هم ]أنفسهم[ سينتهون  إن شاء هللا القضاء عليه. لكنهم ال يستطيعون  لياًل ونهاًرا إلنهائه ويكافحون

 لهم .. ثم يدركون أن ما فعلوه لم يكن مفيًدا ، بل كان ضاًرا  . سيبقون هناك إلى جهنم إلى األبدسيدخلون 

 



 

 

 

 

. ال والحقيقة الحق مع . هللا جل جالله  عظمة اإلسالم دعهم يرون.  ويروا عظمة اإلسالم يعوان أن يالمسلم يجب علىلذلك 

 هو المعين . هللا . منذ زمن آدم ، كانت الحقيقة مستمرة ودائمة ، وستظل أبدية إن شاء هللا يمكن أن يبقى الباطل إن شاء هللا

  . من هللا التوفيقو . إيماننا إن شاء هللا يقويحفظنا ، وهللا ي.  المسلمين يعين هللا . السالمل

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر1442 ربيع األول 10-2020/8- 25 


