
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 بإنتظار المھدي علیھ السالم

 

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

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

 

التراویح إن  نصلي صالة بعد الِعشاءوغدا  ،شاءنھایة شھر شعبان الیوم. اللیلة نصلي العِ الى  وصلنا ،هلالج لج�  الحمد
 ،بالطبع. القمر لن یظھر ،، یجب أن نرى القمر. یجب أن یكون ھناك ھاللالھجريشاء هللا. عادة، وفقًا للتقویم 
 رؤیتھ.ب تظھر بدایة الشھر. رفیعیجب أن یكون ھناك ھالل 

 

حول كیفیة  تم إجراء حسابات، . ھناك جبال وما إلى ذلك. لذلكاإلمكانیة هوجد مثل ھذت، ال في الوقت الحاضر
، أكبر. لذلكحج  ھناك ،یوم عرفة یوم الجمعة وعندما یكون، ھذا دقیق. الحج األكبر ھذا العام. إن شاء هللا ظھوره

 یكونھذه المرة. في بعض األحیان  جداتأخر  ھلكنومرة كل سبع سنوات. یكون ھذا العام إن شاء هللا. عادة  إنھ
 ھناك الحج األكبر. ،ة. ھذا العاملكن ھذا العام أكمل سبع سنوات كاملوأقرب. 

 

، واألول من محرم سیكون یوم السبت رمضان یوم السبت، والعید أیضا یوم السبتشھر إن شاء هللا عندما یبدأ 
قربان الذبح  ،"یَْوُم َصْوِمكُْم یَْوُم نَْحِركُْم یَْوُم دَھِْركُْم". بدایة الصوم یقول ملسو هيلع هللا ىلصمعروف. نبینا الكریم  أمرأیضا. إنھ 

 جیدة. وستكونبركة ال، إن شاء هللا ھذه السنة ملیئة ب. لذلككریمنبینا ال یقول ،وبدایة العام في نفس الیوم
 

، ظھوره. هللا أعلمالسالم سیظھر في سنة الحج األكبر. إن شاء هللا سیكون  علیھمھدي الن اموالنا الشیخ ناظم  یقول
 یستوجبأھل السنة والجماعة  إعتقادنا، إعتقاد ظھوره.ھو انتظار المھم . هلالج لجهللا أعلم. ال أحد یعلم الغیب إال هللا 

آخر  عالماتمن  ھذا أھل السنة. إنھ من شيء آخر. ألن لیس من ھوره واإلیمان بھ. من ال یؤمن بھنتظار ظإ
 .ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم من  وبُشرىالزمان 

 

 نال ثواب ،ج األكبر. بالتأكیدانتظار الحھذا الشوق دون . انتظره بونھارا لیال سنةموالنا الشیخ ناظم انتظره ستین 
حرس الحدود. إنھم أناس ینتظرون مثل ناس ینتظرون ، الهلالج لجهللا  طریقنتظار في إل. ألن انتظاره مثل ااإلنتظار

 . إنھ درس لنا. یجب أن ننتظره أیًضا.لال شيءلم ینتظر موالنا الشیخ ناظم معھ.  واالسالم لیكون علیھمھدي ال
 

شرى إن شاء هللا. سننتظر إن أنھا بُ ، كما قیل بالفعل بالحج األكبر بما أنھ، سننتظر ھ. على األقلعلی یشیركل شيء 
 ."كُن فَیَكُونُ " یقولأراد هللا  إذاهللا عز وجل.  قدرةعقولنا ال تقدر على إدراك شاء هللا من الصباح حتى المساء. 

عوالم جدیدة أكبر بعشر  وجل مكن أن یخلق هللا عز، ی، ولكن حتى قبل ذلكبلمحة عینبین حرفین [كن]. لیس حتى 
 .هلالج لجقدرتھ ال تستطیع أن تفھم أو تصل إلى  عقولنا. من الكون بمالیین المرات ،مرات

 

الجاھلیة عصر  ة،الدامس ةمسالم. اآلن نحن نعیش في زمن الظلسنوات اإلستكون ، إن شاء هللا ھذه السنوات لذلك
األدب ، على األقل كان ھناك القلیل من ھلیة األولى. في الجاھلیة األولىأسوأ بكثیر من الجا إنھا ،كما قلنا ة.الثانی

رسل بالتأكید كائنًا ینظف سیُ  هلالج لجلكن الناس في الوقت الحاضر جمیعھم یتفوقون على الشیطان. إن هللا و .األخالقو
 أنھ قریب.بظھر كل العالمات وكل شيء یُ ، ألن أن یحدث ذلك قریبًا إن شاء هللا ھذه األوساخ إن شاء هللا. نأمل

 فضائل ونرجو أن ننالھذه األیام الجمیلة إن شاء هللا. نیتنا أن ننتظره.  یجعلنا نصل الىهللا أعلم. هللا  ،ومع ذلك
 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. إن شاء هللا. اإلنتظار
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