
 
 
 
 
 
  

 
  آخر الزمان منتصف

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

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

الزمان. ال یستطیع  آخرھذه األیام. لقد وصلنا إلى منتصف  قال عن حالیُ  ".ال ملجأَ وال منجى من هللاِ إّال إلیھ " بسم هللا الرحمن الرحیم
أیًضا. إنھ لیس فقط  ینجح . جربوا شیئًا آخر، ولكنھ لمینجحئًا، ولكنھ لم شی اجربو .تزولالناس معرفة ما یجب القیام بھ. ھناك مشكلة لن 

 .هلالج لجلكنھا بالتأكید ال تنجح إال بإذن هللا و ،انفي بلدنا ولكن في جمیع أنحاء العالم. ھناك لعبة الشیطان في كل مك
 

بِیٌن"." بسم هللا الرحمن الرحیم .وھم یھربون من ھذا العالج ،أعطاھم عالجاهللا عز وجل  ْنھُ نَِذیٌر مُّ ِ ۖ إِنِّي لَُكم ِمّ وا إِلَى �َّ  هلالج لج یقول فَِفرُّ
 .من الھروب من المشاكل وا، فلن تتمكنوا ذلك. إذا لم تفعل" مبینر ینذم. وأنا فإنني أحذرك ،. وإالینجوهللا. من یلجأ إلى هللا الجؤوا الى "
 

لیقولوا "لقد فعلت ك. وھم ینتظرون افعلوا ذبخیر إذا  ون، أو سیكونھذاإذا فعلوا  سینجونالعالم كلھ ال یعرف ماذا یفعل. یعتقدون أنھم 
 .الھروب من الكوارث مالھروب من المتاعب وال یمكنك م. ال یمكنكهلالج لج بإذن هللاشیئاً إال  واأن تفعل ونعندما ینجح شيء ما. ال تستطیعھذا"

الكفار ال  "لقد فعلت ھذا". ھؤالء بأي شيء ویقولون. ال یقبلون متوحشین، فإنھم یصبحون یحصل الناس على القلیل من القوة بمجرد أن
 سیزول الضیق.أن نسأل هللا و یجبحیث ینبغي االستعاذة با�. لیتعاملوا معھا. أرسل هللا لھم ھذه المتاعب لذلك . یقبلون حتى بوجود هللا

 
طلبوا منھ  ”توكل على هللا هلالج لج. "ارجع إلى هللا. آمن با� على فرعون. عندما قال سیدنا موسى علیھ السالم  متتالیةھناك دائما مشاكل  كان

ة ذھبت تلك المشكلة. لكن مر". ھذا ینتھيلالدعاء ب قم"حسنًا ، سنؤمن. فقط  الوافادع بالظھور من كل مكان. قأن یریھم شیئًا. ثم بدأت الض
. سنؤمن". مشكلة تلو القملزول یلنا ربك حتى ادعوا "الجمیع. قال الناس  في كل مكان وعضّ  القمل انتشر. لذلك یؤمنوا، لم أخرى

 .، لكنھم لم یتغیروااألخرى، تحول الماء إلى دم
 

 الحال نفسھ، توقفوا تماًما. ا. وعندما أصبح أخف، ثم نسوھذان والصلوات في البدایةاآل رفعوامرض.  ظھرفي عصرنا.  ھنفس الحال
، أصبح الناس ھر شيء آخر. لكن بدًال من التحسن، یظیظنون أنھم نجوا من شيءمشاكل مختلفة تأتي واحدة تلو األخرى. عندما  .بالضبط

یدة. ال یوجد مكان آخر . هللا عز وجل ھو وجھتنا الوحا الضیقصنا من ھذونسأل هللا أن یخلّ  هلالج لج أن نتوب إلى هللا یجب .أكثر وحشیة
 ،ن یعطونكم السم بدل الماءوهللا عز وجل. الكافرھو الكفار. ال تتوقع رحمة من الكفار. الكفار بال رحمة. الرحیم  نذھب إلیھ، لیس الى

 . ومن هللا التوفیق  .ى هللا حتى یعیننا ویحمي اإلسالم والمسلمین إن شاء هللاأن نتوب إل علیناحفظنا هللا. 
 

 الفاتحة .
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني

، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443محرم  8-2021/51- 23 
 


