
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 شيء أجلھ للك

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا، مدد یا 
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 اقْتََربَِت السَّاعَةُ َوانشَقَّ الْقََمرُ 

 

هللا خلقھ ن عالمنا سیبقى موجودًا لملیارات السنین. اهللا عز وجل. ال یزال الناس یقولون  یقول، یوم القیامة اقترب
یوم جدا.  یوم القیامة بعید. یقولون أن اآلتیةولكن الناس ال یتحدثون عن ھذا. یتحدثون عن عدد بالیین السنین ، هلالج لج

 .بالقیامة قری
 

یكون ھناك س یُبعث الجمیع،أن الوقت قد اقترب. ولكي  هلالج لجقول . یهلالج لج ھذا الكون خلقھ هللا عز وجل وھو تحت أمره
ل هللا عز وجل یوم القیامة. بَ شكالً مختلفًا من قِ  ونالم كالشمس والقمر سیأخذون عالمنا وبقیة العمِ  . كلّ ةقیام

حدد هللا وقتھ  ، ال یزال األمر بعیدًا جدًا. إذاولكن وفقًا للناسصبح ھكذا وھكذا. ، أن الشمس ستُ ھما یشرحون سیحدث
 یرید.. یفعل ما یشاء وقتما هلالج لج هأمرفكل شيء تحت  -
 

ً بعید إنھ لیس، لذلك . ھذا یعني أنھ قریب. هلالج لجكالمھ حق. الوعد یعني  هلالج لجقویاً. وعد هللا  م. یجب أن یكون إیمانكا
قبل أن  واحدة،حیاتھم ال تدوم حتى دقیقة ، في حین أن خلف ھواھم. البشر یركضون لھذانتباه یجب على الناس اإل

 قیامة اآلخرة أبدیة. ال توجدفي ، سیكونون قد دخلوا في حیاة اآلخرة. حیاة اآلخرة أبدیة. فالحیاة ترمش عیونھم
 .ةأبدی ا حیاةإنھ ،حسابیوجد ال  ،ھناك

 

ون وقتھم ، فإن حیاتھم ھي أیًضا كذلك. ویكاة الناس. تماًما مثل حیاوعمرھ أجلھا اكل ما نراه مثل القمر والنجوم لھ
 .هلالج لج ما یریده هللاكیوم القیامة. البشر، العالم الذي نعیش فیھ وكل شيء من حولھ لھ وقت وساعة محددان. یكون 

 

ھو  هلالج لج. علم هللا هلالج لج علم هللا مقابلصغیرة ذرة حتى  العلم لیس اوفقًا لھ. وھذ ویتوقعونشیئًا  البشر، یتعلم في العادة
، فھذا لیس علًما بل الما أنھم ال یعرفون هللا عز وجل، طالیومما یقولھ المتعلمون . بغض النظر ععلم ال نھائي

 .جھًال 
 

، وا ذلك. إذا لم تفعلوتكونون من الناجین ون، ستستفیدقبلتم بذلك أم ال. إذا قبلتھمفوق كل شيء.  هلالج لجعظمة هللا 
هلالج لج نكر هللا یإلى األبد. من  النارالمطاف في  مھؤالء الجھلة وسینتھي بك خلف بالركضكل شيء  ستخسرون

الذین یدّعون ، عكسھاالذین یفعلون و هلالج لجهللا  ةعیخالفون شریُ والذبن ، الذین یظنون أنھم أذكیاء، هلالج لجا� بشرك یُ و
 .إلى األبد النار، سیكونون في ذین یتصرفون كما لو كانوا أقویاءوال عدم الخوف

 

ّ یحفظ األوالد والناس. بینما ینوون تعلیمھم هلالج لجهللا یحفظنا. هللا   ، هللامونھم بل یقودونھم إلى الجھل. لذلك، فھم ال یعل
 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. .جمیعاً ویقوي إیماننا إن شاء هللایُعیننا  هلالج لجحفظنا. هللا ی
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 صالة الفجرزاویة أكبابا، 
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