
 

 

    

 القیامةیوم الدنیا تتجھ نحو 
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

 العام . ھو أیضا خلق القمر وخلق خلق اللیلخلق النھار و.  خلق كل شيءوجل . هللا عز  كفرةھم أولئك الذین ال یؤمنون با: 
حاشا ! إحدى  . عتقد أن هللا خلقنا فقط ولم یخلق شیئا بعد ذلكت. ال  في ھذا الكون ةكثیر. مخلوقات هللا  . خلق الكون أیضا

 .بإستمرار خلق عز وجل ی . هللاھ ھو الذي یخلق یعني أن	ھي الخالق .هللا صفات 

غبار في حتى ذرة من  لیسالعالم كلھ ، على حدا البشر  دعوا،  . بالنسبة لھ هللا ھذه ھي صفة. هللا لم یخلقھ لیس ھناك وقت 
، وال  كلما یریدیھطل ، یجعل المطر ى ذلك ، نروجل . هللا عز كفار  ونأولئك الذین ال یؤمنون بھ یصبحأن . قلنا  الكون

رمي قنابل ھم . یمكن ما یحلو لھم بقدرتمطر  أن یحاولوا جعلھالناس لیمكن ،  مطرت ھاال یجعل . عندما مطر كلما یریدت ھاجعلی
 . لن تمطرو،  أن یفعلوا ما یحلو لھم ھم. یمكن الى ذلك ماو

، تبدو أخف  . ھذه الغیوم فوقنا تبدو مثل القطن هللا ینزل الثلج أیضا الحمد،  . ونحن نرى اآلن شاء هللایكل شيء یحدث عندما 
 . تلك السماء منتفیض  البحارتزن شیئا ولكن  ا العتقد أنھت.  هللا قدرةب تفیض البحارولكن  األنھار. لیس فقط  وزنا من القطن

هللا عز  یشاء. عندما  قدر ما یحلو لھمب واحاولیأن  ھممكنی؟  هللا إال . من یستطیع أن یفعل ذلك قدرة هللا علینا أن نتوكل على
في  عاصفةانھا أقوى  ونقولی حیثحالة ، إلى  یضرب في الغالب ھناكو،  یخرج الریاح لیرى الناس أنھم عاجزون، وجل 
 . یذھبون [إلى الجانب اآلخر] بدون إیمانوذاك " لقد كان ھذا  " ویقولون ال یؤمنون ونزالی. ال  خبطتل. ھذه الریاح  العالم

. وبعض علمائنا یعتقدون أن األمة التي ال آخر الزمان  اآلن ألنھ تم تدمیره ، ولكن كل شيء كل شيء جمیل وجلخلق هللا عز 
. ال یزال ھناك وقت  لم یرد ذكرھا في القران الكریم " ون". یقول ال یزال ھناك وقت طویل حتى یوم القیامة "تقول ا: ب تؤمن

ال أنھ ال نستطیع أن نفھم كیف یقولون . " یوم القیامة قریب " في القرآن الكریم وجلل هللا عز یقو. طویل حتى یوم القیامة "
 . یزال ھناك متسع من الوقت

 .	هللا الرحمن الرحیم بسم

 َظَھَر اْلفََسادُ فِي اْلبَّرِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْیِدي النَّاِس 

لقد ظھر الفساد في جمیع أنحاء  صدق هللا العظیم ."  ظھر الفساد في البر والبحر بما كسبت أیدي الناس" تقول اآلیة الكریمة 
 البشر؟  . كیف حدث ھذا ، على األرض وفي الجو كل شيء فاسد في البحر .الناس أنفسھم "فعلھ األرض والبحر بسبب ما 

. ھناك المالیین والملیارات من  ال یستطیعون التنفس في ھذا العالم.  كل شيء بسبب األخطاء التي ارتكبوھا بأنفسھم افسدوا
المیاه، بر، ال ، جوال. خلق  قة صحیحةبطری ھذا وجل؟ خلق هللا عز  أین أتىمن ؟ من فعل ھذا و ذلكبسبب تالذي من .  الناس

 . أنفسھمھم ما فعلوه عقاب  أیضا ونعانسی م، لكنھ . ھذا عقاب من هللافسدوه والناس  بشكل منظم جداوالبحر 

 



 

 

 

 

. ھذاعلى شاكرین بل نكون ممتنین  علینا أن ال. تھطل  یجعل الثلوجمطر وھا تیجعلوجل یظھر رحمتھ علینا . هللا عز ال یزال 
عندما یرسل النعم والخیر علینا أن نكون 	: على أي حال . نحن ممتنون،  مطرت ھاجعلی مل؟ إذا  متى یجب أن نكون ممتنین

 .ة مستمر وبركاتھ علینا نا المزیدعطیی لكيشاكرین 

منحنا ییزال  ال، وھو  الشذوذالكثیر من و، الجبر ، الكثیر من  مرات في حین أن ھناك الكثیر من الشرالمالیین نشكر هللا نحن 
إلى  واوصل.  في ذروة التمرد ضد هللا اصبحوا ھمأن ھكذا حیثحقا  وااس أصبح. ألن الن . نشكره مالیین المرات ھذه النعم

 -غیر مذنب  -أن یقولوا ما یریدون  ھم. یمكنالنصیحة إذا كنت تعطي  اذنبمتصبح ،  جانبا النصیحةقبول  وا، وترك الذروة
 .ا تصبح مذنب ت بالخیرولكن إذا أمر -غیر مذنب  -كل شر  واقولیأن  ھمیمكن

. ھناك دائما  ربتقاسالم ال علیھر آدم م، نھایة عالصحبة كما قلنا في بدایة .  ، یوم القیامة یقترب نھایة العالم تقترب،  كما قلنا
 ھذا. جدد بشر عوالم جدیدة و أن یخلق وجلعلى هللا عز  اصعب لیس،  ھذا العالم الى. كما یأتي البشر خلقھم یتم  أولئك الذین

 ھذه صفتھ سبحانھ وتعالى ..  مستمر

. ءأنھم ال یؤمنون بأي شي حیثأي حال  على یوم القیامةب عقول الناس الذین ال یؤمنونوایوم القیامة ھو شيء غریب. لقد سمم
 تماما مثل؟ سیستمر ذلك . إلى متى  سالم إلى ھذا العالمال علیھآالف السنین منذ وصول آدم  مرت. حتى ال یؤمنون باآلخرة 

ا مكان وا. لم یترك اآلنالشيء  ، العالم نفس ومن ثم تغرقفي المیاه من جمیع الجھات  یجب أن تغرقتغرق عندما لسفینة ا
 . صالحة للشربمیاه  یتركوا ولم، ا نقیھواء م یتركوا ، ولا نظیف

".  وظائف ایجاد، والناس ال یستطیعون  یخرج من ذلك ذاك،  یخرج من ھذه المادة السم"ھذا  ، كل یوم یقولون في كل مكان
، نحن  على الفتة نركبنحن  " ونیقولالماضي كانوا . الناس في نحو یوم القیامة ؟" العالم یتجھ  أین یتجھ العالم " یتساءلون

 . بالھمدائما في ان ك. یوم القیامة  أذكى منا. القدامى كانوا " نتجھ نحو الھالك

 طوائف،  كفارعتقدون أنھم مسلمون والجمیع ھم ، الناس الذین ی . أوال قبل یوم القیامة اصبح مسلمی: العالم كلھ س هللا لدیھ وعد
یحكم سسالم ال علیھعیسى السالم سیأتي و علیھ. بعد ذلك المھدي ا صبح مسلمیذلك العالم كلھ س . بعدھم ، سیتم تنظیف منحرفة

 . أیضا لمدة أربعین عاما

. ألنھ حتى عندما یصل  ، الذین ال یؤمنون المسیحیین سیقضي علىسالم ال علیھ. عیسى  ینزل من السماءسالسالم  علیھعیسى 
سالم ال علیھیكون لدیھم أي عذر وعیسى لن !" عندما یكون ھذا ھو الحال أنت  تس، ل ال " سالم سیقولونال علیھعیسى 

 ." الدین ھو اإلسالم " یقولسعیسى  .علیھم  سیقضي

انھم  ونعتقدیجنود الشیطان وإنھم جمیعا .  الذین تركوا الدین وضلوا یھاجمون اإلسالم ینمنحرفال، كل كلھ الكفر عالم ،  لذلك
،  لمرة واحدة. تحقق سی وعد هللا ھم جمیعا .تنظیفویقوم بسالم ال علیھالمھدي  سیظھر.  شاء هللا إن بیقر انھ،  . السینھونھ 

 .ا صبح مسلمسیالعالم كلھ 

 

 



 

 

 

 

 ونتحولیت الناس سمعجزاالكرامات وال. حتى بعد رؤیة ھذا العدد الكبیر من  مخلوقات عرضة للفساد مھ البشر،  مرة أخرى
. لطیفة المسلمین رائحة عز وجل هللا سیعطي .  نفجر على المسلمینی نل. فیھم فجر سین. یوم القیامة  إلى الكفر مرة أخرى

في سالم ال علیھ. عندما ینفخ اسرافیل  على الكفار ینفجرثم یوم القیامة ومن ، یتخلون عن أرواحھم ،  شیئا مثل الدخان یخرج
ینفخ ،  ھذا العالمبصلة ، في أماكن ذات لذلك . عندما یحین الوقت المناسب ذه الدنیا على قید الحیاة في ھشيء بقى لن ی السور

 المحشر . إلى ونویذھب الجمیع ینھض لنفخة الثانیةا

ثوابھا أكثر كما قال نبینا الكریم ولكن  حقیقة ، لیست سھلة . . ھذه أیام صعبة اآلن مھمالھو ھذا ألن  نبینا الكریممع نا یبعثهللا 
یرا لدرجة أن الصحابة بك ینالون أجراعلى الطریق الصحیح ھم والزمن  اأولئك الذین یعیشون في ھذ لذلكمن ذلك بكثیر. 

 كلما زاد الثواب الذي تنالھ .كلما زاد العذاب  الثواب ".الكثیر من  ینالون إنھم " ینقائل نودحسیكانوا  یحسدونھم .كانوا 

،  سالمال علیھعیسى  بصحبة، بصحبتھ ،  نكون معھ نرجو أن.  سالمال علیھاألیام الجمیلة مع المھدي  سنرىهللا یحفظنا وإن شاء هللا 
ومن  . األولیاءب ملیئ حقیقة األناضول . ألن ، في ھذا البلدنحن جمیعا ، أوالدنا أمان مع بخدم اإلسالم نرجو أن ن.  نكون معا إن شاء هللاو

  هللا التوفیق .

	الفاتحة .
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