
 

 

    

 المهدي سيظهر بالتكبير

 سٌد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ

نهم جمٌعا فً وقت واحد أعداء ا.  مؤٌدٌن لنفسه. جعل الشٌطان  ، هو الشٌطانخلقنا ، منذ أن تم  عدو البشر منذ األزل

 . إلسالمللمسلمٌن وأعداء ل

أي  لم ٌبق.  اإلسالم من كل الجهات القضاء على. إنهم ٌحاولون  اآلن الزمان آخر هناك هجمات من جمٌع الجهات ألنه

ال أن مسلم ال ٌجب على.  اإلسالم القضاء علىكل وسٌلة ب وٌحاولون. إنهم ٌهاجمون  بوذي وال،  ، كافر مجوسً،  زرادشتً

 . اهللبٌفقد األمل 

ِة للاِ  ْحما  َلا تاْقناطُوا ِمْن را

. الناس الذٌن ٌخافون من أسلحتهم  . لدٌهم أسلحة وكل شًء هللا ٌساعد ." ال تٌأسوا من رحمة هللا".  هللاال تقنطوا من رحمة " 

شاء هللا إن . و ، ال شًء ٌمكن هزٌمة اإلسالم . عندما نؤمن به اهللب إٌماننا،  . أكبر سالحنا هو اإلٌمان ضعٌف اٌمانلدٌهم 

 علٌه السالم .المهدي  وسٌظهر، ا صبح مسلمٌلعالم كله سا،  اإلسالم سٌخرج منتصرا فً نهاٌة المطاف

علماء الذٌن ٌقولون "ال ٌوجد شًء من هذا القبٌل!"  ما ٌسمى، متعلمون . هناك سالمال علٌهالمهدي ب ونقبلٌمن شعبنا ال  ابعض

 السنةهل أعقٌدة االعتقاد وهو  اإلٌمان به.  سالمال علٌهنبٌنا الكرٌم بخصوص ظهور المهدي لبٌنما هناك األحادٌث الصحٌحة 

 . الجماعةوالسنة هل أخارج نطاق هم  هذاب. أولئك الذٌن ال ٌقبلون  الجماعةو

الذٌن . الناس  قوي إٌمان ان ٌكون لدٌنامهم هو ال.  أن ٌقف فً طرٌقنا إن شاء هللا ي سالحأل ٌمكنال ٌمان اإلوبمجرد وجود 

 . منهم وعلٌنا أن نحذر. هم أكثر خطورة  علماء ٌحاولون تدمٌرنا من الداخل بأنهم ٌدعون

األذى " الفتن بٌمكن للمرء أن ٌكون المهدي ال .  ٌسمع ذلكوالجمٌع س وٌكبًرسالم ال علٌهالمهدي  سٌظهر،  ومن الواضح

 !" أنا هنا سٌقول " سٌظهر. المهدي هو أسد هللا وعندما  ماٌاأل مثل هذه فًالموجود " : الفساد 

جعل ذلك ٌحدث ٌ هللا.  إن شاء هللاالكفر المهدي الكفر وسٌكون منتصرا على  سٌدمر. ا صبح مسلمٌالعالم كله سذلك الوقت فً 

من الممكن له أن . سٌظهر . إن شاء هللا ت عالماال ت الكثٌر منظهر. إنه آخر الزمان .  فً أقرب وقت ممكن إن شاء هللا

 ومن هللا التوفٌق . . ظهر قرٌباٌ

 الفاتحة .
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