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 عالمة من عالمات الساعة
 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، مدد یا ساداتي أهللاسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول ر

ریقتنا الصحبة والخیر في . طلشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدددستور موالنا ا
 .الجمعیة

 
بسرعة كبیرة الوقت سیمر  -یقول أن كل شيء سیفقد بركتھ في آخر الزمان. "تَقَاُْرُب الَزَماْن" ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم 

ذا. ترى أن ك، األیام التي نعیشھا ھي بالضبط ھالحقیقةبركة". في  "لن یكون لھ ملسو هيلع هللا ىلص أیًضا. كما یقول نبینا الكریم
. السنة فور. شھر قد انتھى. ناھیك عن شھر، فقد انتھتالیوم قد بدأ للتو وانتھى بالفعل. یبدأ األسبوع وینتھي على ال

 .المرض. حدثت أشیاء كثیرة وانتھت اآلنلقد مر عامان منذ أن بدأ ھذا 
. 

ى. ومع ذلك، ر. وھذه ھي العالمات الصغصغرىوعالمات  كبرىالزمان. ھناك عالمات  آخرعالمات  منھذه 
"ماذا ت یفقد بركتھ. یقول البعض اآلن أیًضا على وشك الظھور. والشيء الحالي الذي ظھر ھو أن الوق ىرفإن الكب
مر ة. ستمقبلسنة بدأ تو سنة تال داعي للملل. الوقت یمر على الفور على أي حال. انتھ ."أشعر بالمللأفعل؟ 
  سیرحل.من لیس سیعیش. و أن یعیش مكتوب لھأیضا. من  بسرعة

. 
". إنھم یستعدون بجنون تكون أفضل وأجمل. سةالمقبل السنةأتي السنة ، ست هھذ ت"مض یسعد الناس بمرور الوقت،

أكل تعندما احتفالك بالدیدان. ال شيء آخر. لن تتحسن األمور  أكلكتسنحتفل!" لن تحتفل ولكن س"من اآلن.
 .على اإلطالق. حفظنا هللا تكون جیدة، ولن السنة سیئة بأكملھاكون ت، سبمعاصي، إذا احتفلت المقابل . فيالدیدان

. 
مر بھذه الطریقة. تالناس حیاتھم وفقًا لھم. ، رتب ولكن من حیث الوقت والساعات. الواقعفي  ،السنة لیس لھا قیمة

أن  یجبسیأتي.  اجدید ا، ال داعي ألن تكون متحمسًا ألن عاًما قد مضى وأن عامقداسة في سنة. لذلكبركة وال ال 
بھا. اإلسالم. یأتي الخیر إلینا  بنعمة. نحن نعیش النِعمھناك الكثیر من نحن على قید الحیاة،  .كل یومهلالج لج تشكر هللا 

هلالج لج. . إذا كنت في حالة جیدة فعلیك أن تشكر هللا ةقادم ةجدید ىخرامر وت سنةفي أي شيء.  تلیس ا، فإنھخالف ذلك
 .هلالج لج بطاعة هللایكون الشكر � الحمد وهللا.  بعصیانكراً اال یمكن أن تكون ش

. 
لكن لیس من المھم أن ویعرف األشخاص الذین یفعلون ذلك أن ما یفعلونھ لیس شیئًا ذكیًا. حیاتنا أصبحت أقصر. 

عندما یا. انتضیع روحال أن  یجب، جسدیا ضیع. لیستال  االمھم أنھهلالج لج. تكون حیاتنا ھنا أقصر. ھذا ھو أمر هللا 
، یجب أن نتوب المعاصي، إذا قضینا حیاتنا في انیًاولكن روح .یعطي هللا العبد على حسب رزقھ یا،جسد تُھدر

 لكيهللا  الى أن نتوب یجب". السنة ه"هللا یغفر لنا أعمالنا وذنوبنا التي ارتكبناھا طوال ھذ القولونطلب المغفرة ب
ومن هللا  .وبركة كل شيء إن شاء هللا الوقتإن شاء هللا. هللا یرزقنا بركة السیئة التي ارتكبناھا لنا اعمأكل لنا یغفر 

 .الفاتحة التوفیق.
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