
 

 
 
 
 
 
 
 

 الزمان قریبآخر 
 

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

 الداغستاني ، شیخ محمد ناظم الحقاني ، مدد . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .
 

تحدث.  لن، ن الوقتیح ولكن ما لم مورس أن تحدث بعض األ. یرید النامور. عندما یحین الوقت، تحدث األيءكل شوقت لهللا  حدد
خلق هللا كل شيء ، . من أصغر األشیاء إلى أكبرھاتقویمسبحان هللا. خلق هللا كل شيء في أحسن  ،أحسن الخالقین  هلالج لجوھي بإذن هللا 

كون؟ یذھب؟ كیف سیاین سالى أین أتى؟ من . ومقدارهكل شيء لھ وقتھ  ."َوُكلُّ َشْيٍء ِعنَدهُ بِِمْقدَاٍر" . بسم هللا الرحمن الرحیمبمقدار
، حدثكان لشيء أن ی، إذا . لذلكالقدرة. یدور الكون بھذه هلالج لج هللا قدرةوحدك ، ولكن عقل الكون كلھ ال یستطیع أن یدرك أنت  ستل

 بعلمھ ومشیئتھ. تحدث الدنیا هعملك. األشیاء التي ستحدث في ھذأبعض  تظھرفلن یحدث عندما تدفعھ. قد 
 

بالتأكید أقدم من آدم علیھ السالم. لكن زمن بني آدم كان منذ آالف  الدنیا. آدم علیھ السالممنذ آالف السنین منذ  الدنیا تلقد ُوجد
مع ذلك  هللا فون كل شيء بإذن هللا. لقد شاركجدا. األولیاء یعر نھ قریبإعلى وشك االنتھاء. وهللا أعلم كم بقي.  الزمن االسنین. ھذ

آخر الزمان قریب. هللا أن أن الشعظیم یبشر في القرآن  هلالج لجهللا  بإقترابھ. یبشرونلكنھم و، وال یخبرون متى سیكون. قلة قلیلة من الناس
لى الزمان. أوشك زمن بني آدم على االنتھاء. یجب ع آخرآدم علیھ السالم حتى اآلن. ومع ذلك ، نحن قریبون من  منذأعلم كم مضى 

أكثر.  یتمردون. إنھم المعاصيمن  یدأكثر وحشیة ویرتكبون المز أصبحوا الناسالناس اتخاذ التدابیر وإعداد أنفسھم وفقًا لذلك. 
 .اآلخرةإلى  ونوستذھب مھنا إلى األبد ، ستنتھي حیاتك میعتقدون أنھم سیبقون ھنا إلى األبد. حتى لو كنت

 
ون ، یجب أن نفكر في سبب عیشنا ھنا. المؤمنلم إذا كنا سنعیش بعد ساعة. لذلك أععلى وشك االنتھاء. وهللا الدنیا هوھذ زمن البشر
یجب أن نكون  .ما سیبقى ھي اآلخرة . الدنیا هأنت وال ھذال  ى. وإال فلن تبقتكون من الناجینلإلسالم  سلّم. أَْسِلْم تَْسلَْم"في أمان. "

یجعل مشقة تنفیذ أوامر هللا. هللا ال یكون بوطننا الحقیقي. علینا أن نعد أنفسنا وفقًا لذلك. واالستعداد  امستعدین لذلك. علینا أن نعلم أنھ
 من شر الشیطان.ویحمینا  ناإیمان یحفظهللا بأمان وسالم.  سترحلواستمر. عندما یحین الوقت / الساعة ،  سھل. افعل األمر. أحد على

 ومن هللا التوفیق . 
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