
 
 
 
 

 
  

 

  هلل النصر
 

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم
 

َ يَُدافُِع َعِن الَِّذيَن آَمنُوا  إِنَّ َّللاَّ
 

ن ال يفكرون في أي شيء سوى الخير ي. ألن المؤمن يحميهم ويحفظهمأنه  في القرآن الكريم عز وجلهللا  يقول.  هللا يدافع عن المؤمنين
هم باستمرار ويريدون التخلص من إيمان ينمؤمنالالشيطان ومساعديه يهاجمون .  لآلخرين ، رغم أنهم يخطئون أحيانًا ، فإن هللا يحميهم

. إنهم يتصرفون كما لو  بشكل مباشر كحرب وعندما ال تكون حربًا يكون ذلك من خالل الفتنةو اان. أحي عمن خالل أنواع مختلفة من الخد
ال يعلم أن ال أحد له حظ في  يسير خلفه. لكنهم ال يعلمون ، الشيطان يعلم ، لكن من  يحاولون تدمير اإلسالم بينماأنهم يفعلون الخير للناس 

العالم كله ينظر  ، . كانت اإلمبراطورية العثمانية رأس المسلمين يوجدهنا موالنا الشيخ ناظم قدس هللا سره كان يقول  . االنتصار على هللا
هم ال يعرفون أنه مهما فعلوا ، إن".  اإلسالم فسينتهي هذا المكان قضينا على"إذا  يظنون. المكان  هذا. لهذا يهاجم أعداء اإلسالم  هناالى 

 شيء .ذلك فلن يستطيعوا أن يفعلوا  هللا يشأإذا لم 
 

ُ َمن يَنُصُرهُ""َولَيَ  هلالج لجهللا  يقول . كل األشياء التي  النصر لإلسالم، في النهاية . هلالج لج. النصر هلل  هللا، سينصره هللا  ينصرمن . نُصَرنَّ َّللاَّ
ال نعرف كيف نبرم االتفاقيات ، نحن  . توكلوا على هللا مسلمون. ال كل خدعهم ستذهب إلى القمامة . يفعلونها ستذهب هباًء وال فائدة منها

. يمكنهم االدعاء  . يمكنهم االدعاء بأنهم أقوياء كما يريدون ولكن إن شاء هللا لن يحدث ذلكاإلسالم  إيذاءبقصد  يحتالون. وهم  ساذجون
. فتح هذا الباباإلذن وبهذه الطريقة يُ  يُعطى.  بإذن هللابأنهم يعرفون كل المعرفة وأنهم يعلمونها لآلخرين ولكن في األساس كل هذا يحدث 

 . فال شيء ينتقل من مكانه، طالما أن هللا ال يريد 
 

. بدون علم ون مؤمنالالشر الذي ال يعرفه و هللا أن يبعد عنا كل مكروه ، األذى الذي ال نعرفه ، وندع لذلك ، يجب أن نكون شاكرين هلل
وبإذن هللا يتم . يعطيهم القوة  والمختارين أوليائهيحاولون أن يفعلوا أشياء كثيرة ولكن هللا يوقفها ويتخلص منها من خالل ، المؤمنين 

في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن من تنظيف العالم بأسره  صاحباليرسل  هللا المزيد من القوة ويحفظنا .هللا يرزقنا  تدمير الشر ووقفه .
. هللا يجعلنا نصل إلى صاحب الزمان  الوقت إن شاء هللاإقترب آخر الزمان و إنه. على أي حال  ألنه ال توجد طريقة أخرى إلنقاذ البشرية

.  . إنه وعد هللا وإن شاء هللا سيحدث لعالم كله مسلمانبلغ أيامه الجميلة المليئة بالبركة ، عندما يكون ايجعلنا . هللا  في أقرب وقت ممكن
  . من هللا التوفيقو . بالتأكيد سيحدث إن شاء هللا

 
 . الفاتحة
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