
 
 
 
 
 
  
 

 هللا یجب فتح بیوت
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخدستور موالنا ال ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

 أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم
 

ِ أََحًدا ِ فََال تَْدُعوا َمَع �َّ  َوأَنَّ اْلَمَساِجَد ِ�َّ
 

یخرج ال ضرر  ، ضرر من المساجدیأتي . ال ملسو هيلع هللا ىلص ھذا من خالل نبینا الكریم نعرف هللاجعلنا . افیھحكم هللا موجود هلالج لج. بیوت هللا المساجد 
 .النفع یأتي من بیوت هللا. إذا كانت ھناك مشكلة ، فلن تزول بإغالق بیوت هللا بل بفتحھا فقطمن بیوت هللا. 

 

ك؟ ھل ناھیوجد ة ، یذھبون أوالً ضد بیوت هللا ویغلقونھا. ماذا ال یستطیع الناس فھم ھذا ویفعلون العكس تماًما. عندما یكون ھناك مشكل
. یذھبون لفعل الخیر ، ئإلى حضرة هللا. ال یذھبون لفعل شيء سی، یأتون الناس بعد تنظیف أنفسھم  یدخلھاتوجد میكروبات؟ إنھا نظیفة. 

یتم احتسابھا لیس فقط .]منفردا تؤدیھاالصالة العادیة [سبع وعشرون مرة من صالة في مسجد ، صالة في جماعة خیٌر هلالج لج.  هللا للتوسل الى
. ومع ذلك ، ال یوجد إیمان اآلن. یوجد إسالم ولكن ال إنھ لیس باألمر السھل / الصغیر من حیث القیمة ٪ ؛2700٪ ولكن 100على أنھا 

األكبر إلى  اإلمتحان. بدًءا من ھفی یرسبون. اناإلمتح، ال یمكنھم اجتیاز  بالحقیقةیوجد إیمان. الجمیع مسلمون ولكن عندما یتعلق األمر 
یمان ولكن عندما یتعلق األمر بتطبیقھا ، ال یمكنھم فعل أي اإل. إنھم أساتذة وجمیعھم ، یدرسون ویتعلمون عن كلھا نرسب فیھااألصغر ، 

 . ویرسبونشيء 
 

هللا ضعف بالتوبة واالستغفار من هللا. یظھر  ، إال بالتوسل إلى هللا یزوللن  ا الضیقھذه المشكلة منتشرة في جمیع أنحاء العالم اآلن. وھذ
. ا الضیقرفع ھذبأیًضا. إال بالتوكل على هللا وطلب العون من هللا  ینجح، ال یفعلون شیئًا آخر. ینجحال ولكنھ ، الناس. یقومون بفعل أمر ما

. ال توجد فائدة أخرى من ذلك .المستفید من إغالق المساجد؟ الشیطانستمر. الشیطان یختلق األعذار إلغالق المساجد. من ، سیخالف ذلك
بالدعاء ، بدعاء بعض  الدنیا تستمر ههللا. حفظنا هللا. ھذ سیتعامل معھ: إن إغالق المساجد ینفع ، فلیخرج ضد هللا فیرى كیف یقولومن 

".  ترزقون وبھم تمطرون بھم" رزق" ،  مولن یكون لدیك ت ،مطرأ، لما  األولیاء"لو لم یكن ھناك ھؤالء  یقول ملسو هيلع هللا ىلص الكریم نبینا األولیاء .
 .تھم ستزول ھذه المشاكلبرك. وبویجعل المطر یھطلهللا  یرزقكم،  األولیاءإكراًما لھؤالء 

 
ا. یمكننا أن نصلي في المنزل ". ھ"لیغلقو شخاص بھذه األشیاء بسھولة ودون إعطائھا أھمیة. المساجد مغلقة. یقولونلذلك ، یقوم بعض األ

 م، لدیك بیتكم سیئفي  الوضعه. وتقفون ضد، تعصون هللا كبیر. حفظنا هللا. أنتم متكبرون آخر صالتك في المنزل مختلفة. ھذا لھ معنى 
طلب المغفرة والتوبة. أدب. حفظنا هللا. ن قلةكل خیر من هللا. ال یمكن أن یكون ھناك هلالج لج. الشفاء من هللا  .مرض ومیكروبات في المنزل

  . من هللا التوفیقو  .جمیعاً إن شاء هللا یرزقنا اإلیمان. هللا ھم فھمی أستغفر هللا. الناس یفعلون ذلك دون علم. هللا
 

 . الفاتحة
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني

، زاویة أكبابا ، صالة الفجر1442شعبان  4-2021/52- 7 


