
 
 
 
 
 
  
 

 المسیح والمھدي
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخدستور موالنا ال ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

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

یفوزون إن شاء  نفسھم. أولئك الذین ال یتبعون نفسھ  ي. إن ما یسبب المتاعب للشخص دائًما ھ خلق هللا اإلنسان ، وخلق هللا النفس معھ
. كانوا یعبدون تلك أحق أن تعبد لكنھم وجدوا أصنامھم وهللا  طریق. في زمن نوح علیھ السالم ، وبنفس الطریقة كان یدعو الناس إلى  هللا

 واكان الناس. على الرغم من أن  ھلكوا جمیعًا ، . طھر هللا العالم كلھ من الكفر ومن الكفرة بھذا الطوفان األصنام وفي النھایة حدث تطھیر
 . مرة أخرى والظلم، وامتأل كل مكان بالكفر  ونفسھمالشیطان تبعوا ابعد فترة ھم على الطریق الصحیح ، إال أن

، وأنھ ال أكثر  یزدادأن  . تماًما كما تعتقد أنھ وصل إلى الذروة وال یمكن في ھذه األوقات أیًضا ، الكفر في ذروتھ ویستمر في االزدیاد
. كل  . أشیاء ال یمكنك حتى تخیلھا تحدث زداد أكثری ، تنظر حولك وترى أنھ والذنوب العصیان، من الشر المزید  ھناكیمكن أن یكون 

. اآلن تعتقد أنھ  رةالقذصي االمعالتمرد و الظلم ،. سینتھي ھذا  ثم بالتأكید سیضربھم هللا ویقضي علیھمومن  . شيء لھ ذروة قصوى
ألن نوح علیھ  ،. ولكن عندما یحدث ذلك ، فھذا یعني أن نھایتھم آتیة  أعلم ھل بلغ الذروة أم الهللا .  وصل إلى الذروة ، لكننا ال نعرف

ً  فقضىفي الدنیا ، واحدا السالم دعا هللا أن ال یترك ولو كافراً  في واحد لن یبقى كافر ، . وبنفس الطریقة  وعد هللا حق . هللا علیھم جمیعا
. عندما یأتي عیسى المسیح علیھ  حق ، ال تنسوا ھذا ، وعد هللا الصاحب ویطھر الجمیع إن شاء هللا . سیأتي الدنیا وسیھلكھم هللا جمیعا

 . جعلھا أقرب إن شاء هللایھذه األیام الجمیلة والى  یجعلنا نصل . هللاوالظلم كل ھذا الكفر  سیقضون على،  السالم والمھدي علیھ السالم
  . من هللا التوفیقو

 الفاتحة .
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