
 
 
 
 

 
  

 

 الثاني للسعادة العصر
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

، لذلك ، ]و[  قاسية. هذه األوقات  القليل جدا قبل النهاية بقي. من اآلن فصاعدا  األمةجيل في نحن آخر  آخر الزمان ،من المؤكد أننا في 
. عليه السالم المهدي  ظهور. نحن في انتظار  نتظار هو أيضا عمل جيد آخرإلنتوقعه ، ا. وهذا ما  أكبر األجرأوقات صعبة ، ولكن 

 بظهوره .إال  الدنيا ههذ إصالح. ال يمكن صلى هللا عليه وسلم النبي  بشرهالشخص الذي 
 

الدجالون ال يريدون الخير ، ولكن .  . هذا ألننا نعيش في زمن الدجال . يوما بعد يوم تزداد سوءا اآلن ، مهما حاولوا ، تسوء األمور
 وصية موالنا. ولذلك ، كان ر تأثيله ال يكون  حيث أن الخير الذي تقوم به[ يفعلون ألفًا من الشرور ، وهم، ] الخير. أنت تفعل  الشر

ره هو عصر . عص ، كل شيء سيكون جيدا بظهوره عليه السالم .المهدي  ظهورمن أجل  ندعوباستمرار أن  قدس هللا سرهالشيخ 
. لن يكون هناك سوى اإلسالم في العالم ، بحيث  صلى هللا عليه وسلمذهبيًا ، كما كان في زمن النبي  . سيكون عصًرا السعادة الثاني

 . يعيش الناس في السعادة
 

أنواع الشر ، ال ينظر هللا إلينا . خالف ذلك ، عندما يكون هناك تمرد ضده وجميع  عندما يكون هناك اإلسالم فقط ، ينظر هللا إلينا بالحب
.  األفكار في أذهانهم الكثير وهناك. لطالما كانوا يفكرون في القيام بشيء  ، متمردون. الناس في حالة إنكار . هذا مهم ، أهم شيء بالحب

. بدالً من فعل هذا العمل القذر أيضاً "دعني أ ،" لم أفعل هذا الشيء بعد ندموا وقالوا  ؟" أفعليمكنني أن ، ماذا  مسنأنا  " بدال من التفكير
. ي داخلي . بقي ف أن أفعل هذا أو ذاك عندما كنت صغيرا أستطع مل "يقولون  ،" دعنا نقوم باألعمال الصالحة  إعادة عقولهم وقولهم

 ". اآلن يجب أن أفعله
 

 . من هللا التوفيقو لتصحيح هذه الدنيا .!  بأسرع وقت ممكن عليه السالم! هللا يرسل المهدي  اإليمان يرزقنا! هللا  الذكاء يرزقناهللا 
 

 الفاتحة .
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