
 
 
 
 

 
  

 

 جميلة قادمةاليام األ
 

 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
 

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا نُوِدَي "  . بسم هللا الرحمن الرحيم أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم.  ، يوم عيد المسلمين مباركالجمعة يوم الاليوم هو 

ِ َوذَُروا اْلبَْيعَ  .  هللابه أمر هذا ما الجمعة  صالةلتأدية  وا. اذهب يوم الجمعة هو يوم مبارك ". ِللصَّاَلةِ ِمن يَْوِم اْلُجُمعَِة فَاْسعَْوا إِلَٰى ِذْكِر َّللاَّ

. ال يمكنهم الذهاب ألنه ال يوجد إذن من  أكثر في المستقبل لكي يقدروهاصالة الجمعة ،  لتأديةالذهاب يُسمح ألحد اآلن بحكمة هللا ، ال 

. على الرغم من  خطبةال القاء]اآلن[ ، وال يمكن  الفرض، ال يمكن القيام بهذا  ةالمباركهذه األراضي  في . في مكة والمدينة ، السلطات

. هذا ألن الوضع قد أوجد  ، فإن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق الذين أصدروا األمر فرضهم تأديةأن الماليين من الناس ال يمكنهم 

 . أكثرا هقدريجعلنا ن. هللا يغفر لنا و هذه الضرورة

.  وأخبرنا عنها صلى هللا عليه وسلمالكريم  اشار اليها نبينا. األيام التي نمر بها  زمانال آخر وه ا. هذ وحده يعلمهللا ماذا سيحدث بعد ذلك 

م أجمل . من اآلن فصاعدا ، إن شاء هللا ، سيكون هناك أيام أفضل ، أيا . إن شاء هللا ، وصلت تلك األيام اآلن ما الذي سيحدث أخبرنا

. تلك األيام  أيضا عن مجيئهم أخبرنانبينا الكريم  عليه السالم .وعيسى  عليه السالممهدي ال سيظهر.  . ستكون هذه أيام اإلسالم قادمة

 . لكن الناس لم يتمكنوا من تخمين كيف ستحدثومن قبل ،  األمور تكلمنا عنهابعض .  . ال داعي للقلق أو االكتئاب تقترب ، إن شاء هللا

لكنهم ]فقط[ وربما ظنوا أنه كان سيحدث بطريقة أخرى ،  !" ! كان هذا بسبب كذا وكذا أوه "درك الناس أوقوع األحداث ، لكن بعد و

يقول لنا أن كان الشيخ  موالنا. عليه السالم المهدي  سيدنا . إن شاء هللا ، هذه عالمة على ظهور هبعد وقوع حصول األمر حقيقةيدركون 

. إن شاء هللا ، هو قريب  والشر النجاسة[ لكي يأتي المهدي وينقذ العالم ويطهره من اندعو، ]أن المهدي  ظهورمن أجل  بإستمرار اندعو

 لك. لذ . سيكون سيئا بالنسبة لهم هللا لمن ليسوا مع اخير يسول . خير لنا . ال داعي للقلق أو االنزعاج ، ألن نهاية هذا ستكون جيدة اآلن

 . من هللا التوفيقو . نصل إلى تلك األيام الجميلة ، إن شاء هللاجميعًا  هللا يجعلنا،  معكممع هللا ، وليكن  واابق

 
 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر1441شعبان  4-2020/42- 17 


