
 

    

 

 الفاتحة سورة فضل

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 تسمى. الحمد هلل رب العالمين  تقول ، أوال.  الفاتحة سورة هي هذه.  سبحانهله  الشكرالحمد و.  الصحيح الطريق عن يحرفنا ال هللا

.  الكريم القرآن في سورة أول إنها.  شكرحمد و وسبع آيات سبع(. ثناء آيات سبع يعني وهذا الفاتحة لسورة آخر اسم" )مثانيال السبع"

 . الداخل من الهداية إلى وايأت ألن للناس دعوة وبالطبع ، خير ،بركة  لديها.  كعالج الناسيقرأها 

 ليس التي العوالم جميعل ولكن ، الصغير العالم هذا صاحب فقط ليس هللا.  معه نحن طالما يجب أن ال نقلق هللا يقول.  العالمين رب هو هللا

 . حجمها كادرحتى إ أو ،بها احس ،عوالمه  فهم عن ا  عاجز العقل يبقى.  حدود لها

.  الناس هؤالء على بركاتها التي الطريقة إنها. الى األبد  علينا نعمها وابق   ة الجميلةطريقال هذه لنا نبي  . الصراط المستقيم  ناتقول إهد

 اهلل،ب عترفت لم إذا اله قيمة ال ولكن ، هللا معرفة بعد كبيرة نعمة أيضا هي المادية النعم. نعمة  أعظم وااكتسبقد  الهداية منحوا الذين أولئك

 . الصحيح الطريق على كنت لم إن

 ، ما مكان في الدرس أو ، الجامعة من االنتهاء ، الكتب بعض قراءة بعد. الصادقين  طريق على ، انحراف دونب ، مباشرة نذهب دعونا

 على ولكن في هذا اإلتجاه ذهبن ال دعونا.  أدنى على انهم اآلخرين ويرون ،منهم في ما حولهم  أعلى شخص أي يرون ال الناس بعض

 . الكريم نبينا التي بينها جميلةال طريقةال على ،عليه الصالة والسالم  الكريم نبينا طريق

غير المغضوب  داالعب أولئك بين جعلناا.  جيدةال طريقةال ولكن ،عليها  األشرارليس  التي الطريقة انها وتقول. ان يساعدنا  هللامن  طلبت

 كانت مهما ، ذلك ومع.  ذلك لتفسير تكفي ال وحدها ومكتبات مجلدات.  الفاتحة لسورة موجز ملخص هذا.  هللا ربنا عليهم وال الضالين

 . لناسا تكفي زالت ال ، قصيرة

 ايمنحو لم. الطريق  هذا على ليس كله العالم كان لو حتى تأثير أي ليس هناك.  الصحيح الطريق هللا لنا بي ن وقد! ال تقلقوا . قلقون  الناس

 الطريق هذا على الناس وايظلم أن هميمكن ،ون ريدي ما بقدر هللا اادوعي أن هميمكن.  هللا غضب واستحقلقد االشياطين  مثل ،هذه النعمة 

 كان إذا وهذا ،هذه الدنيا  في فقط هو فعله هميمكن ما ، فخاخواأل عالخد أنواع جميع مع سيئ بشكل يفكرون أو يفترون ،ون ريدي ما بقدر

 . ذلك فعل وسعهمب

 فقدوا لقد ، األخيرة المرحلة إلى هوجنود الشيطان داعمو وصل لقد. هذا هو آخر الزمان .  شيء لكل وقت هللا حدد.  يحدث هللا يقول ماذا

 . الكريم نبينا وهذا ما وعد به. المخلص  هللا ليرسل ، للتغيير الحال هذا يكون أن يجب. شياطين  واوأصبح ، إنسانيتهم

 سمعليه الصالة والسالم إسمه كإ سيدنا أهل بيت من شخصيظهر  بحيث احدوده أقصى الى تصلوس ، والشربالظلم  هذه الدنيا مألست  

 أنعلى المسلمين  يجب السبب هذال.  انتظاره في ونحن.  سيدناوالد  سمإ مثل أخرى مرة والده سموإ ، سيدنا أم سمإك أمه سموإ سيدنا

 . المسلمين ضد كله العالم ألن ، قريب وقتال هللا شاء إن. صابرين  وايكون

 مسلمال.  معهم سي حشرون ، يحبونهم كانوا إذا ،الكفار  مع واكان إذا.  مسلمين ليسوا المسلمين ويظلمون مسلمون نهمأ يقولون الذين أولئك

 يعرف هللا.  باإلسالم مله عالقة ال لرأيهم وفقا مسلمون إنهم يقولون الذين أولئك.  الكريم نبينا اظهره الذي الطريق على مسلمال.  يظلم ال

 . الصحيح الطريق على مسلمين ليسوا همإن.  مسلمال من وفسقا نفاقا أكثر إنهم. المنافق  يعرف وهللا ، مسلمال



 

 

 

 

 

 

 شاء إن.  األخرى تلو واحدة تظهر الكريم نبينا األمور التي تحدث عنها.  قريب والوقت هنا ألن آخر الزمان المسلمين ضد كله الكفر عالم

:  العكس فعلسي ،ا قبحو ، ا  شر ،ملئت ظلما  كما. وقسطا  عدال الدنيا مألت  س ، السالم عليه المهدي بظهور البشرى تأتي عندما ، هللا

 . الخير سيجلبو ، الجمال يجلبس ، العدالة سيجلب

 ون كل يوميخرج من ثالثة الى خمسة أشخاص هناك.  المهدي انه يقول شخص إال ويخرج يومال يمر  ، اآلن. بالكرامات ايضا  أتيسي

 عليه المهدي مؤهالتمن  أي لديهمليس .  الكريم نبينا عنهاالصفات التي اخبر  لديهم ليس الناس هؤالء ، ذلك ومع.  المهدي مأنه ونيدعو

 يكبر عندما. هكذا  اآلخر تلو واحدا الناس إقناع يحاول لن سالمال عليه المهدي ألن. الشيخ قدس هللا سره  موالنا وصفها التي سالمال

 .ونه معيسسو ظهر قد المهدي أن ونفهمسي قلوبهم في إيمان لديهم الذين الناس كل ، بكرامةويقول هللا اكبر 

 هؤالء إلقناع كافية ليست سنة ألف مئة حتى أو سنة ألف سنوات ، ثالث ليس المهدي ، أنهم اآلخر تلو واحدا الناس حاولوا إقناع إذا

 كافر ترك يتم ولن مسلم يصبح كله العالم هللا إن شاء يظهر ، عندما. قريب  انه هللا شاء إن. يظهر  لم الحقيقي المهدي السبب لهذا. الناس 

 .الزمان  آخر في مسلما سيصبح كله العالم السالم ، عليه المهدي يظهر عندما: هللا  وعد هو هذا. واحد 

 هذا ونهاية السالم عليه المهدي ظهور هو حقا مهم هو ما ولكن ذلك ، بعد أحداث هناك. اقترب  قد سيكون القيامة يوم بالطبع ، ذلك ، بعد

 .هللا  القهر إن شاء من الناس هؤالء ينقذ حتى ممكن وقت أقرب يظهره في هللا. الظلم 

 الجبابرة ، مع كله العالم. اآلن  عالم هكذا في نحن. مذنبا  المظلوم ويصبح الجبابرة ، يدعمون الجبابرة. ظلم  حقا هناك فصاعدا اآلن من

 وسيعطي كل شخص السالم عليه المهدي سيرسل وجل عز هللا السبب لهذا. مذنبا  لقد اصبح صوت ، يصدر أي أن يمكنه ال والمظلوم

 ومن هللا التوفيق . .على هذا  شاكرين نكون أن علينا. نعمة  أعظم هذه ألن الصحيح الطريق عن يحرفنا ال هللا. أجره 

 . الفاتحة 
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