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هللا أكبر هللا أكبر ال إله إال هللا  ،وهللا أكبر هللا أكبر وهلل الحمد  .ألف الصالة وألف السالم على سٌد األولٌن واآلخرٌن
سٌدنا محمد  ،إشفع لنا ٌا سٌدي ٌا رسول هللا  .أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم هللا الرحمن الرحٌم  " .وما أرسلناك إال
ً
رحمة للعالمٌن" .
السالم علٌكم ٌا عباد هللا  ،السالم علٌكم ٌا مؤمنٌن وٌا مؤمنات  .ربنا تقبل منا ومنكم  ،أحسن القبول  .حاولوا ان تكونوا
عباد صالحٌن  ،إنه شهر مبارك  ،مولد النبً  ،مٌالد النبً صلى هللا علٌه وسلم  .زٌدوا الصالة والسالم على سٌد األولٌن
واآلخرٌن .
ونحن نقول أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم هللا الرحمن الرحٌم  .نحن سعداء أننا وصلنا الى أكثر األشهر شرفا ً " ربٌع
األول " حٌث ان هللا جل وعال أرسل حبٌبه سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم لٌكون رحمة للعالمٌن  .لكننً آسف ان أقول
انه حتى العالم اإلسالمً ال ٌستمعون الى نصائح خاتم األنبٌاء  ،والكثٌر الكثٌر من العقاب الثقٌل ٌنزل على بنً آدم .
أٌها الناس  ،تعالوا وقولوا أستغفر هللا  ،أستغفر هللا  ،تبنا ورجعنا إلٌك ٌا رب العالمٌن  .أٌها الناس  ،فً كل مكان فً
العالم اإلسالمً وفقا ً لألوامر العلٌا هلل سبخانه وتعالى حٌث انه ٌقول " :وذ ًكر "  .ذ ًكر الناس ان ٌوم القٌامة ٌقترب ،
الجمٌع سوف ٌموتون  ،الجمٌع سٌرحلون  .الى أٌن سٌذهبون ؟ كل من ٌموت ٌذهب الى الحضرة اإللهٌة هلل جل جالله .
حاولوا ان تكون وجوهكم منورة بأنوار اإلسالم  .حافظوا على أنفسكم  ،حافظوا على أنواركم  ،حافظوا على النور الذي
أعطاكم إٌاه هللا جل وعال .
أٌها الناس  ،ال تقاتلوا بعضكم البعض  ،هللا ٌمنع قتل عباده  .واآلن الجبابرة ٌقتلون الناس األبرٌاء  .أٌها الناس إطلبوا من
هللا سبحانه وتعالى  ،أهل لٌبٌا  ،أهل مصر  ،أهل تركٌا  ،أهل الشام  ،أهل بغداد  ،أهل الهند  ،أهل العجم  ،إطلبوا من هللا
سبحانه وتعالى أن ٌُرسل لكم واحد  ،هو ٌعرف  ،واحد من سالطٌنه  ،لٌجمعكم تحت الراٌة المقدسة لخاتم األنبٌاء .
أٌها الناس  ،تعالوا وإسمعوا  ،إذا لم تسمعوا  ،عقاب سماوي ٌقترب ٌوم بعد ٌوم  .أٌها العالم اإلسالمً إطلبوا " خلٌفة " ،
الخالفة اإلسالمٌة  .هللا سبحانه وتعالى ٌقول  " :وإعتصموا بحبل هللا جمٌعا ً وال تفرقوا "  ،التفرق ٌجلب الكثٌر من العقاب
الثقٌل  .أٌها الناس " وال تفرقوا "  ،أٌها العالم العربً  ،تعالوا وإطلبوا " خلٌفة هللا " على وجه األرض  ،وعاهدوه
وإجلسوا وإتبعوا اإلمر اإللهً هلل جل وعال  .ال ٌوجد وال أي سبٌل آخر للعالم اإلسالمً .
أٌها الناس  ،زمن صعب جداً نحن فٌه  ،وعقاب هللا جل جالله شٌئا ً فشٌئا ً ٌ ،نزل على الناس  .لكنهم ٌقولون من الطبٌعة.
لٌس من الطبٌعة  ،لكن هللا جل وعال الذي خلق كل شًء والطبٌعة أٌضا ً  ،إنه ٌحذركم .
أٌها الناس  ،إحذروا ألن ٌوم القٌامة إقترب  ،والجمٌع سوف ٌموتون بسرعة  ،حتى نهاٌة القرن الخامس عشرلإلسالم .
هللا ٌعفو عنا  .أٌها الناس  ،أنا ضعٌف  ،إننً أطلب من هللا سبحانه وتعالى ومن حبٌبه وعبده  ،إكراما ً لشرفه أن نصل الى
أٌام طٌبة مع المهدي علٌه السالم وعٌسى علٌه السالم  ،لكننً ال أعلم  ،ال أعلم  ،ال أعلم  .وكل األولٌاء ٌطلبون فعل
شًء  ،لكن  ،كل شًء ٌجب ان ٌصل الى حده  ،الى آخر نقطة التً ٌبدأ منها التحرك  .عندما نصل الى هناك كل شًء
سٌكون " كن فٌكون " ! ٌقول " كن " فٌكون كل شًء وفقا ً للبرنامج اإللهً .
ال تركضوا وراء الدنٌا  ،لكن إركضوا للوصول الى متعة ربكم  .ال شًء آخر ! إذا كان مسرور منكم  ،ستكونون
مسرورٌن الى األبد  .إذا لم ٌكن مسرور منكم ،هذا الشخص سٌكون بالمشاكل الى األبد وسٌخسر فرصته بالجنان .
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أٌها الناس  ،إدعو لً  ،إدعو للجمٌع لكً نكون قادرٌن على الوصول الى تلك األٌام المشرقة مع المهدي علٌه السالم ومع
عٌسى المسٌح علٌه السالم  ،وعلى خاتم األنبٌاء  .إننً أطلب المغفرة من هللا عز وجل  ،بعد المغفرة  ،تنزل الرحمة  .هللا
ٌرحكمكم ٌ،ا بنً آدم  .أٌها البشر  ،حافظوا على طرقكم للوصول الى خاتم األنبٌاء  ،ستكونون سعداء فً الدنٌا واآلخرة .
هللا ٌعفو عنً  ،وٌعفو عنكم  ،وٌعفو عن كل من هو على الطرٌق الخطأ  ،وٌبعث لنا المهدي علٌه السالم لٌأخذنا الى
الطرٌق الصحٌح  ،هللا ٌرحمنً وٌرحمكم وٌرحم البشر  ،وٌجعل الشٌطان فً األسفل  ،األسفل  ،األسفل  .هللا ٌبعث لنا
بحور رحمته  ،نقطة واحدة تكفً للتنظٌف ٌ ،ا ربً  .السالم علٌكم .
الفاتحة .
بٌعة .
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