
 

 
 
 
 
 
 
 

 زمن الفتنة
 

. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز 

 الداغستاني ، شیخ محمد ناظم الحقاني ، مدد . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .
 

والكثیر  خر الزمان. ھناك الكثیر من الفتنفي آ مظلمة. نبینا الكریم یقول إنھا لیالي وھناك الكثیر من الفتنلزمان نحن نعیش في آخر ا
معجزة. من بین معجزاتھ توقع ك الزمن ایده ، فلن یتمكن من رؤیتھا. وقد وصف نبینا الكریم ھذ أخرج المرءلدرجة أنھ إذا  ةالظلممن 

فتنة لن تتوقف. ما دام ھناك شیطان ، فلن تتوقف الفتنة. وأخیراً سیأتي ال. الوقت. ھناك الكثیر من الفتنذلك المستقبل. نحن نعیش في 
 .الفتنة ونور االسالم سیغطي العالم إن شاء هللا سیقضي علىیجبرھا على التوقف. . سامھدي علیھ السالم ویوقفھال
 

مھدي علیھ السالم بھذا الشكل. سیأتي منقذًا لینقذ العالم من الفتنة. سیكون ھناك سبب لظھوره. إن شاء هللا قریب. نرى الظلم اللن یأتي 
المسلمین وھناك الكثیر من المسلمین  الكفار یظلمونوالفتنة في كل مكان. لیس فقط في دولتین أو ثالث دول ، بل في جمیع أنحاء العالم. 

 .حفظنا من شرھمهللا یلمسلمین أكثر من الكفار. ا یظلمونبیننا 
 

األفضل البقاء في المنزل وعدم االقتراب من مثل ھذه األماكن. اخرج عند الحاجة. إذا لم تكن ھناك  ،الفتنة همن ھذ محفوظتكون ولكي 
یرسل الصاحب ویقینا من ھذه الفتنة وینھي أن یحفظ المسلمین، ندعو هللا  إنناهللا إن شاء هللا.  صدقة ، ادعُ واعطحاجة ، ابق في المنزل 

ھذه ل إكرامارسل الصاحب في أقرب وقت ممكن یو هللا یحفظنا .الزمان آخر تنة ألنھھذه الفتنة. أي شيء تفعلھ غیر ھذا ال یوقف الف
ن القیام بشيء ظر عن مقدار محاولة اآلخرییحمینا وینصر اإلسالم ھو المھدي علیھ السالم. بغض النسالصاحب الذي . الفضیلةاألیام 

لتي یفعلونھا على الطریق إلسالم. األشیاء ال الذین یعملونعن  ىرضهللا یحدث في مكان آخر. ومع ذلك تمن مكان و ما ، فإنھم یمنعونھا
فتنة ستؤذیك التقع في الفتنة أیًضا. ، فإنك ذا كنت ال تحبھم ولكن تحب الكفارالكریم مقبولة طالما أنھم على ھذا الطریق. إ نالنبیالصحیح 

 .أیضا. حفظنا هللا
 

، یجب على المسلم أال یترك الطریق الصحیح. طریق الجھاد واضح. تماًما كما ھو مذكور في األمربغض النظر عن مدى صعوبة 
فتنة تظھر اللكن ومس كبار السن أو تؤذي أحداً. ، یجب أال تمس أي شخص ال یمسك ، وال تملسو هيلع هللا ىلص حدیث نبینا الكریم ن وأشال عظیمالقرآن 
حفظنا هللا من ملسو هيلع هللا ىلص. . الذین یقولون أنھم مسلمون ویؤذون اآلخرین ھم أناس ال عالقة لھم باإلسالم وبطریقة نبینا الكریم الناحیة همن ھذ

 ومن هللا التوفیق .   .یقوي إیماننا إن شاء هللا هللاشرھم. 
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