
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 آخر الزمان الناس فيحال 

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

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

 الجمعیة.
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 كلٌّ میسٌَّر لما خلَق لَھُ 

 

 كنھم ال یفعلون ذلك اآلن. إن حال، لالبشر للعبادة هلالج لج. لقد خلق هللا لھ ما خلقلهللا عز وجل جعل كل شيء سھل 
 هلالج لج. أعطاھم هللا یجلسون علیھالذي  الغصنإنھم یقطعون  -كما كانوا یقولون من قبل  والناس في الوقت الحاضر ھ
حصلون على ویعتقدون أنھم سی بھم الخاص . یأخذون الطریقاإنھم ال یھتمون بھ. نعمة كبیرة. إنھم ال یتبعونھا

لجانب اآلخر. عندما ، ولكن من ایجلسون علیھ، لیس من جانب الجذعالذي  الغصنأنھم یقطعون في حین مكاسب. 
الناس في آخر  و حالھ اجیدة. ھذتكون نھایتھم یسقطون ویضربون رؤوسھم أو یموتون. لن یقطعون الغصن، س

 .الزمان
 

ال ال یقبلون الحق. إنھم ال یقدرون أي خیر. أكثر عن الحق. یصبحون أكثر وحشیة ویبتعدون ، الناس سبحان هللا
هلالج لج ثم یقولون "سأكون سعیدا. سأكون كذا وكذا ". ما دمت ال ترید هللا ومن . على ما أعطاھم هلالج لج هللا یشكرون

 .نفع وال أھمیة وال قیمة ا، فلن یكون لھلك اكلھ الدنیا ت، حتى لو كانوتعصي هللا
 

لو كانت الدنیا تعدل عند هللا " ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم لشریف الحدیث الهللا عز وجل في  یقول، اقیمة لھبما أن ھذه الدنیا ال 
. ویعتقدون أنھم یكسبون ایعطي كل شيء ألنھ ال قیمة لھ هلالج لجلكنھ  ".جناح بعوضة ما سقى كافراً منھا شربة ماء

ما یفعلھ  ال. إنھ غبي. إنھ عدیم الفائدة. كللیس ذكیا بل جاھ هلالج لج شیئًا ما. یتفاخرون بكونھم أذكیاء. من ال یعرف هللا
إلى هللا  یعودوامن أجل الخیر لكنھم یعیشون من أجل الشر. ما لم  م یعیشون، یقول الناس أنھلیس لھ قیمة. كما قلنا

 .أي فائدة بل خسارة كبیرة. كل ذلك خسارة. هللا یحفظنا ینالوااألمر على ھذا النحو. لن  سیكون هلالج لج،
 

، في حین أنھ لیس لدیھم عقل على اإلطالق. إنھم أیًضا أذكیاء بل من حولھمھم فقط إنھم یعتقدون أنھم لیسوا 
ثمالً. ، كانوا یقولون إن أحدھم شرب الكحول وأصبح ا صغاًرایستخدمون كل األشیاء لكي یفقدوا عقولھم. عندما كن

یسكر، كانت ناك رجل فقیر كان یشرب. عندما كان منتشرا. كان ھ الخمر شربالماضي، لم یكن في  لم نفھم ذلك
، یفقد كل عقلھ. لماذا د عقلھ. كنت أفكر بعقلي الطفولي "عندما یشرب ھذا الرجل ھذا السمتقول إنھ فق ةجة آنالح

 مرة أخرى. سیصحى من سكرهاستعادتھ. لم نكن نعتقد أنھ  ، فلن یتمكن من"؟ كنت أعتقد أنھ إذا فقد عقلھیفعل ذلك
 

. المواعظأنھم أذكیاء ویعطون  دّعونیثم ومن ھؤالء الناس. إنھم یفعلون كل األشیاء لیفقدوا عقولھم.  و حالھ اھذ
یھدي  هلالج لججمیعا. هللا  الفھمویرزقنا العقل ھ نقص في العقل. هللا دیهللا یحفظنا. من یرتكب معصیة لیس ذكیا بل ل

 التوفیق. الفاتحة.ومن هللا  .إیماننا إن شاء هللایقوي  هلالج لجهللا الناس. 
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