
 
 
 
 

 
  

 

 قريبببح الص  أليس 
 

 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
 
 بسم هللا الرحمن الرحيم عوذ باهلل من الشيطان الرجيمأ
 

ْبح بِقَِريب   ْبح بِقَِريب  أَلَْيَس  . يجيب هللا عز وجل في القرآن " الناس ، المسلمون يسألون متى سينتهي هذا الشيء.  أَلَْيَس الصُّ يقول  ." الصُّ
ْبح بِقَِريب   " . يسأل هللا ح قريبصبأن السبحانه وتعالى  . إن شاء هللا ، سينتهي هذا قريبًا ، ولكن كما قلنا من  لكل شيء نهاية "؟ أَلَْيَس الصُّ

 قال. سي   ث هذه األشياء. ستحد ، ولكل شيء هناك وقت محدد الدنيا لها نهايتها.  ينتهي ، كل شخص له نهايتهالوضع أن هذا  كماقبل ، 
. . العالم ليس أبديًا ، ويجب على الناس التفكير وفقًا لذلك وإعداد أنفسهم جيد وسيئ -. كل شيء سيمر !" ثم ستمر هذه األشياء أيًضاو"يا ه

سيحدث بعد بضع  وكذاكذا . تقول أن  عام ليحدث ، ويحدث بعد عام يستغرق. تقول أن شيئًا كان  ". كل نهاية تقترب قريب تآ ك ل "
 . ستمر بإذن هللا أيضا األوضاع. لذلك فإن هذه  . تمر الحياة ، وحياة األرض كذلك سنوات ، ويحدث ذلك أيًضا في الوقت المناسب

 
الجيدة في . المؤمنون ، المسلمون ، يجب أن يأملوا أن تتحقق األشياء  بشرىال! تبعا لذلك ، يجب نشر  وهو من حكمة هللا، وهذا خير لنا 

!  . بالنسبة للمسلم كل شيء لمصلحته !" هللا عز وجل يبشر دائماءسعدا وانو! ك . يقول اإلسالم للمسلمين ، للمؤمنين "بشروا المستقبل
.  المسلمينعلى . لذلك ، إن شاء هللا ، فإن مظاهر المعاناة ]الحالية[ لن تؤثر )أي: لن تكون ضارة في النهاية(  حتى لو بدا أنه شيء سيئ

. هللا  هللا عز وجل نطلب المدد من. بدون جدوى . يعيشون  . ليس لديهم مكان يذهبون إليه للحصول على الدعمالعاصين ؤثر على تس
 . من هللا التوفيقو.  . هللا يحفظنا ويقوي إيمانناويخفف عنا يحفظنا 

 
 الفاتحة .
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