
 

 

    

 زمن الفوضى

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني

. يخلق  لكل شيء من هللا شاكرين. نحن بحاجة إلى أن نكون آخر الزمان نا في أن خلق عز وجل. هللا  ، من أمة محمدالحمد هلل ،  نحن

ا الزمن أخبر . هذ هلل علينا ان نكون شاكرينقدرنا وقسمتنا ان نكون في هذا الوقت . .  عيش كما يحبنا ن، ويجعليشاء ، كما  متى يريد

 زمن " الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينا. يقول  قترب من يوم القيامةيقريب من و الزمن الذي هو. آخر الزمان :  نبينا الكريم عنه

 ".زمن الفتنة ، الفوضى 

. يمكنك  بقدر ما تستطيع بيتكفي  اجلس.  هناك حاجة للذهاب إلى أماكن ال لزوم لها كثيرا ؟ ليس ماذا علينا أن نفعل في هذه األوقات

"ال، هذا  . ال تتدخل كثيرا قائال . وإال فإنه يقول لنا أن نجلس وال نتدخل كثيرا في كل شيء به تقومالخروج للعمل عندما يكون لديك عمل 

 . . انتظر الوقت هللا دون الكثير من الضجيج وتعبدحافظ على الهدوء . " ذه الطريقةذلك به نافعل . فمن األفضل إذائ أمر سي

 لإلندهاش .هناك حاجة  ولكن ليس ينذهولمالناس مندهشين وإنها فتنة آخر الزمان . ،  كبيرة فتنة. هناك  خرج كل يومتجديدة  فتنةهناك 

إذا كنت تؤمن به وتفعل ما  مرتاحاتكون ، س . لذلك عمله يجب. وتحدث أيضا عن ما  سنة 1400 ا قبلعن هذ لقد تحدث نبينا الكريم

؟ انظر ماذا  ؟ ما الذي سيبقى "ماذا سيحدث قول لنفسكست،  ، حتى لو لم يحدث شيء لك . وإال الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينايقول 

 . لن يكون ذلك مفيدا. لك اي فائدة دون أن يكون بموت ت، و نفسكتعذب ؟ "؟ كيف هو هناكهنا  هو؟ كيف  العالم حال و. ما ه حدث

هللا على  نشكر. يجب أن  ، ووضعنا جيد"، ونكون شاكرين هللهذا الزمن نا في قول "خلقتهللا و شاكرا لنعمة، يجب أن تكون  ومع ذلك

والدعاء ،  والراحة الثوابكسب ست. و هذه هسنقوم بالدعاء . منقذ إن شاء هللا ". لنا يرسل  هللا. يحفظنا : " هللا  ، للعالم اإلسالمي وضعنا

 . هذاعالم الكفر وديننا ضد  ، بلدنايحفظ هللا بالتأكيد ،  سيحفظنا، بالدعاء على هذا الشكل جميع المؤمنين  قام. إذا  فوائد له

، الحمد هلل . ذلك  وال يمكنهم حتى فتح أفواههم ضد تجاههم ظلم. هناك  صوت م. ليس لديه في العالم بخيبة أملالدول اإلسالمية  تتركو

.  أمر هللا ذاه ، سياسةانها ليست .سندعو له .  ، والذي يتحدث كل الحقيقةالظلم شخص جيد في القيادة الذي ال يقبل  والشكر هلل أن لدينا

". هذا  تلعنوهم او تشتموهمال  : " . يقول حكمون البالد، أولئك الذين ي كماءسهم رؤ بامرائكم". ما يعنيه ألمرائكم  اادعو " قال هللا تعالى

 .تلعنهم ، أو تشتم ،  . ال فائدة ما إذا كنت تحب أيضا أمر

هذا عالم الكفر ،  . هنا هللا البركة لمن يؤمن باهلليعطي .  أيضا ةبركة مهمالألن  بركةال يرزقنا. هللا  دائما مع الحق وكنالدعاء ب قم،  لذلك

. انهم يحاولون بكل ما لديهم من  . انهم يحاولونبركة ، وال يزال هناك  . ومع ذلك لم يحصلوا على ما يكفيواستهلكه قد سلب العالم كله 

 . بركة للذين يساعدونال. هللا يمنح  . ليس لديهم بركة أكثر للسلبقوة 

 ونعلى الفور ويقول أفواههمالناس يفتح ،  . ألنه أينما تذهب الناس. هذه النصيحة هي لجميع شاكرين على حالنا ، يجب أن نكون  لذلك

ها علينا . ولكن إن شاء هللا يحافظيفقدونها ، يدركون ذلك عندما هللا . ال سمح بركةالانهم ال يرون  ." فعل هذا وفعلت ذلك الشخص"هذا 

 ومن هللا التوفيق .  . نائدعاجيب ست. هللا ي . هم في حالة حرجة يساعد العالم اإلسالمي أيضا إن شاء هللا هللا.  . هللا يساعدنا جميعا ستمرتو

 الفاتحة .
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