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 كلُّ آٍت قَِریبٌ 
 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنایا ساداتي أ ، مددسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللار

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

 یقول نبینا الكریم
 كلُّ آٍت قَِریبٌ 

 
 كذلك بسم هللا الرحمن الرحیم

ِ َحقٌّ   إِنَّ َوْعَد �َّ
 

لیست بعیدة. ألنھا ، . األشیاء التي ستحدث قریبةملسو هيلع هللا ىلص من خالل نبینا الكریم بر هللا عز وجل ما سیحدث أو سیحصل. أخهلالج لج وعد هللا حق
 یبة.قر ي، فھقادمة

 
. الدنیا، فھو قریب. اقتربت نھایة جنة. یبدو بعیدًا للناس. ومع ذلكإلى ال نیجتمع الناس للحكم ویذھبو ،القیامةیوم ماذا سیأتي؟ سیأتي 

سنة منذ ذلك الحین، واقتربنا من النھایة.  1400". لقد مرت ویشیر بأصبعیھ فیمدھما، عثت أنا والساعة كھاتینبُ " ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم یقول
أمر  إنھ؟ ". ما قالھ هللا عز وجل سیحدث. "الحكومة فعلت ھذا وذاك. ھل ستكون ھناك حرب أم الالدنیا ه، ال داعي للقلق بشأن ھذلذلك
 .هلالج لجهللا 

 
كل ما سیحدث. األولیاء یعرفون ذلك أیًضا. البعض یعرف والبعض اآلخر ال یعرف. أولئك الذین ال یعرفون  أخبر عن ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم 

اشتعلت النیران في  . إذافقط هلالج لج هللا معماذا سیذھب وماذا سیبقى. قلوبھم  ،ال یریدون أن یعرفوا. بعض األولیاء ال یھتمون بالدنیا إطالقا
، المھدي علیھ السالم. لذلك، لیكونوا مع حفظ ھذا العالم حتى ذلك الوقت، فإنھم ال یھتمون بذلك. ومن واجب بعض األولیاء العالم أم ال

 .وینزل عیسى علیھ السالم ،مھدي علیھ السالمالأھل السنة والجماعة. سیأتي ك إعتقادناكل ھذا في 
 

. سیأتي من مسكنھ في جسمانیتھ، في روحاني. إنھ لیس روحاني. سیأتي جسدیا نزولتي تقول أنھ سیكون ھناك بعض الجماعات ال
سالم. لن دین إال اإل یبقى، ولن یزیل الصلیب، ریقتل الخنزیسینزل من ھناك. لسماء الثانیة. عندما یحین الوقت، س. وھو في االسماء

قادرین على القول بأنھم مع عیسى لكنھم لیسوا مسلمین. سیدنا عیسى سیتبع اإلسالم أیًضا. ، ألنھم لن یكونوا یتبع الناس دیانات أخرى
 .بعد ذلك سیكون العالم كلھ مسلما

 
وسیأتي إن شاء هللا. ما مدى قربھ؟ إنھ قریب وسیأتي. لیس مھما. أنھ قریب  ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم ذا ھو وعد هللا عز وجل. وقد أخبر عنھھ

وكل ما سیحدث ھو قریب. سواء استغرق األمر ملسو هيلع هللا ىلص. ، یقول نبینا الكریم ما لن یحدث فھو لیس قریبًاهلالج لج.  ذن هللابإ ھ سیحصلالمھم أن
 .، المھم أنھ سیحدثسنةعشر سنوات أو عشرین 

 
 وال یخافوا على البشرىلمسلمین أن یفرحوا بھذه ا یجب على، كل شيء قریب. وعلیھ وشھور تطیر. لذلك عام یمر على الفور. أیام

 .ومن هللا التوفیق. الفاتحة  .اإلیمان والسالم إن شاء هللا اھذیرزقنا جمیعا فأنت بأمان. هللا هلالج لج أحوال الدنیا. ما دمت مع هللا 
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