
 بوقته مرهون أمر  كُل 

. أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . الصالة والسالم على رسولنا دمحم  السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

سٌد األولٌن واآلخرٌن . مدد ٌا رسول هللا ، مدد ٌا ساداتً أصحاب رسول هللا ، مدد ٌا مشاٌخنا ، شٌخ عبد هللا الفائز 

 الداغستانً ، شٌخ دمحم ناظم الحقانً ، دستور . طرٌقتنا الصحبة والخٌر فً الجمعٌة .

 عندما ٌحدث أن المفترض من الذي الشًء ٌغٌر أن ٌستطٌع أحد ال.  وقته له شًء كل ٌُقال أن ." بوقته مرهون أمر  كُل  "

 هناك أخرى مرة ثمومن .  جدوى دون من سٌكون. بعد  الوقت ٌحن لم بٌنما ترٌد ما بقدر محاولةال ٌمكنك.  الوقت ٌحٌن

 . الجهد هذا وضعب تستمر ، الجهد وضع إلى تحتاج التً األمور بعض

.  ستظهر البشرى هذه هللا شاء إن.  اآلن إنه آخر الزمان ، ذلك ومع.  هللا شاءٌ عندما حدثت.  هللا علمب المنتظرة شٌاءاأل

 . هللا إال ٌعلم أحد ال اآلن ؟ الوقت متى ٌحٌن

 ٌومٌحٌن وقت  ، عالماتال عندما تكتمل.  عالمات هناك ولكن.  هللا علم فً أنه وأجاب القٌامة ٌوم عن الكرٌم سألوا نبٌنا

 عندما.  عالماتآخر  تبقى هللا شاء إن واآلن.  بالفعل تحدث قد ملسو هيلع هللا ىلص الكرٌم نبٌنا التً أخبر عنها األشٌاء معظم.  القٌامة

 . السالم علٌه عٌسىٌنزل و السالم علٌه مهديٌخرج ال،  تحدث

 أن للناس جٌد مرأل انه. اإلنتظار  فً نحن.  صادقال وهو. ظهر  قد الكرٌم الرسول قاله ما كل.  حدثاألمور ست هذه

 والٌأس ٌظهر أن ٌمكن الٌأس ذلك خالف.  األوقات جمٌع فً هللا مع ونصبحٌ. هللا ونصر ، هللا عناٌة ، هللا عون ٌنتظروا

 االنتظار وعلٌهمابداً الٌأس  فً واقعال ٌ أن ٌجب المؤمنون. الٌأس  فً ونقعٌ إٌمانفقط الذٌن لٌس عندهم . اً جٌد لٌس

ً  هللا شاء إن الوقت ٌحٌن عندما.  دائما  . هللا شاء إن قرٌبة األٌام تلكٌجعل  هللا.  الجمٌلة األٌام تلك إلى سٌصلون اٌضا

 لصالح ، اإلسالم خٌرل اانه سٌئةتبدو  كانت مهما ، عدٌدة سنوات منذ ٌحدث كان ما كل. بشرنا  موالنا الشٌخ بالطبع

 . إلسالمل وأعداء مسلمٌن لٌسوا الذٌن ولئكأل وأذى إنها ضرر.  اإلسالم

 ، الطرٌق نفس على ٌقفون.  الهاوٌة حافة على ، كله العالم ، الجمٌع.  األوقات هذه فًال ٌبقى  والخٌر هذا آخر الزمان

 .باهلل حتى  األمل قطعن ال نحن.  إٌمان لدٌنا هللا شاء إن.  إٌمان وال أمل لدٌهم لٌس ولكن

ِ  َوْعدَ  إِن  "   " َحق   اّلل 

. هللا شاء إن ممكن وقت أقرب فً ذلك ٌحدث ان ندعو.  هللا شاء إن حدثست.  الحقٌقة إنها.  حدثفٌها ست وعدالتً  األمور

 . هللا التوفٌقومن 

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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