
 
 
 
 

 
  

 

 رأساً على عِقب
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 شيخموالنا الدستور  ، 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
 

ليوم. يقولون أن المرض أعادوا فرض حظر التجول ا لكهللا قادر على كل شيء. باألمس قالوا إن هذا المرض ينتشر مرة أخرى ولذ
لهذا العالم اآلن وانقلب  إمتحانجعله هللا ، ولكي يرى الناس عجزهم  هذا يحدث بأمر هللا وحكمته. . كليتزايد  عدد اإلصابات ينتشر وأن

ميكروبات األكبر واألسوأ الخطيرة هي اليره ، أيا كان ، هو مخلوق خطير. هذا العالم رأساً على عقب. يقولون أن هذا الميكروب أو غ
 ومعصيةالناس هلل  عدم إطاعةنتيجة  تالميكروبات وهي تقضي على البشرية وتدمرها. لقد جاءموجودة. ال يمكن رؤية هذه وهي بكثير 

وال  أمانةأخالق وال  لم يبق. دمر البشرت اجسد لكنه اال يمكنك رؤية تلك الميكروبات. هذا أيًضا ، ال يمكنك رؤيته. ليس لديه هللا والطبيعة.
من هذه األشياء. ال  نفسه. ال أحد يتحدث عن كيفية إنقاذ عليههذه الميكروبات  تسليطتم فقد كان الشيء الجيد المتبقي ،  مهما. حياء

إنهم ال ينظرون إلى هذا. على العكس من ذلك ، فهم يحاولون قدر المستطاع وبكل  ،الحكومات وال منظمة الصحة العالمية وما إلى ذلك 
 قوتهم جعل هذا االنتشار أكثر. مع كل ما لديهم ، يريدون لهذه الميكروبات وهذه القذارة أن تنتشر وتزداد.

 
كثير منهم ال،  والعافيةالصحة  يعطيهمهللا ، أو ما شابه ، لم يبق شيء. على األقل ممن أصابهم المرض  الكورونا هما نتحدث عنه ، هذ

تأخذك الميكروبات األخرى مباشرة  يصلون إلى بر األمان.، يمان اإل يتعافوا ، إذا رحلوا علىوجدوا العالج وتحسنوا. وأولئك الذين لم 
الزمان ، ويظهرون الخير  آخرألنه  وليس إلى أي مكان آخر. من وراء هذا؟ إنه الشيطان. لقد أحاط جنود الشيطان بالعالم كله النارإلى 

، تماًما كما سيفعل الدجال.  على انها النار والجنةالجنة ، على أنها  النار. يظهرون اآلنالدجال  بروفة زمن هذه لذلككالشر والشر كخير. 
ينظف كل األوساخ ويصل س، وينظف كل هذه الميكروبات  عليه السالممهدي المكانه ، لكنه سيأتي. وعندما يأتي ، سيأتي  همهؤالء 

، فإن الفجر أقرب  ةم. يقولون أنه بغض النظر عن الظلإن شاء هللا ةقريب اتلك األيام الجميلة. إنهيجعلنا نصل الى هللا  العالم إلى بر األمان.
فإنهم  هلالج لجن الرجوع إلى هللا اآلن والناس ال يعرفون ماذا يفعلون. وبدالً م ةمير. لذلك ، نحن نعيش في كآبة وظلالصباح أقرب بكث ،بكثير 

 هللا يقويإيماننا إن شاء هللا ، فهذا أهم شيء. يقوي لمرضى. هللا ا يشفيحفظنا. هللا هللا يذلك.  سيُحاسبون علىون إلى الشيطان. ؤيلج
  . من هللا التوفيقو إن شاء هللا. ةداعبؤدي الأجسادنا أيًضا حتى ن
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