
 

 

    

 الى هللا جميعا ذاهبون

يد سسولنا محمد على ر السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم

يخ محمد شداغستاني ، ائز الالفاألولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

ي مكان ما كلها تسير ف ، والنجوم . القمر بنفس الطريقةيتقدم ، يدور ويتحرك إن عالمنا  ."ا هذا الكون ليست ثابت " جلو يقول هللا عز

 رإنه يدو،  ال . عتقد أن كل شيء ثابت من حيث نجلسن.  كذا وكذا "، كما يقولون بسرعة" يتحرك  يرصدونعلماء ال.  بنفس الطريقة

 . ةن ما مع سرعوتسير في مكاها كل تتحرك،  ولكن كل هذه النجوم التي نراها الشمسي نا. ليس فقط نظام سرعةبتحرك في مكان ما يو

م في حين أنه . " يتساءلون؟ أين ذاهبونالى  . " بالدهشة من هذا األمر ونشعريمسألة الالذين ينظرون إلى  ينالعلماء المادي فقط، بالطبع 

، يتم دكها س األرضوراها ناألشياء التي  هذه،  . عندما يحدث يوم القيامة يوم القيامة بإتجاه، وهم في طريقهم وجل إلى هللا عز  ونذاهب

 . ويجعل عوالم أخرى خلقيودائما الخالق  هو وجل. ومع ذلك فإن هللا عز  النجوم تنتهيسو

 هناك المئات" ؟"ث ذا يحد؟ ماتذهب أين  " . يسألوناألمور تزول . بعض الناس تثير ضجة ألن هذه  من كل شيء ادرس نأخذ علينا أن

نأخذ عونا ؟ د ن نفعلماذا علينا أيقولون : المدينة ".  ستحطممدينة  ت واحدة منها. إذا ضرب في السماء مثل هذهمن الصخور والحجارة 

عل . ج ي يد هللاف األمر.  ةالعالم منذ فترة طويل نتهىال،  اليكميعود . إذا كان أمر االحتياطات . دعونا نحمي أنفسنا "ا االحتياطات ضده

 .جل وأمرا من هللا عز  ولكنها تنتظر. وتزول رق تحت، ها تنفجر جميعس،  . عندما يحين الوقتجماال كثر األ ه. خلقبمقدار هللا كل شيء 

 تزيلسأكبر  واحدة وقعت، إذا  المدينة ستزيل سقطت واحدة؟" يعتقدون إذا  النيازك على رؤوسنا ستسقطهل  " كثير من الناس يخافونال

أن  ثحي أيضا درسذا . في حين أن هويجعلونهم يقلقون الناس بشكل متقطع  يخيفون.  ر العالمتفجسحتى أكبر  ةحدوا تسقط، وإذا  دالبل

 .ين مؤمنغير  منهمن دون سبب أل ويشعرون بالخوف يصدرون ضجيجا. إنهم  يوم القيامةسيأتي . عندما يريد هللا  ي يد هللاكل شيء ف

. يخاف ن ال، المؤم لذلك . هللا الىجميعا  ذاهبون. نحن  هذا هو جوهر المسألة".  القيامة، نسير نحو عالمة  ننتظرنحن  " القدامى يقولون

 ومن هللا . ميعا إن شاء هللا، لنا جيقين ال، يمان اإلهذا  يرزقناهللا أن نسأل .  . ال خوف بعد طاعة ما يقوله هللافقط  هللا يخافالمؤمن 

 التوفيق .

 الفاتحة .
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