
 
 
 
 
 
  

 األشھر المباركة 
 

 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
 

بركة ھذا الشھر الكریم یمنح ب.  . الیوم ھو الخامس عشر من رجب اببركاتھ تأتي، أتمنى أن  المباركةھذه األشھر الثالثة  علىالحمد � 
 "األمر بالمعروف والنھي عن المنكر"قدیما كان  ملسو هيلع هللا ىلصیقول نبینا الكریم . آخر الزمان وقد بلغ الكفر ذروتھهللا القوة للمسلمین ألننا نعیش في 

یتم لذلك في آخر الزمان ، ال یحدث األمر بل النھي عن الخیر و .األمر بالمنكر والنھي عن المعروف""یكون سولكن في آخر الزمان 
عندما كنا أصغر سنًا ، كنا نفكر ونتساءل كیف  . . نحن نعیش في تلك األوقات بالضبط الخیریأمرون بالشر وینھون عن س ، مر بالشراأل

سواء كان مسلًما أم ال ،  لن یقبل  العقلصاحب و ثیر من الشر. ھناك الك لكن ھذا الشيء یحدث ویذھل الناسوسیحدث مثل ھذا الشيء ، 
ھناك . مھما كان  أمر ال یقبلھ أي شخص لدیھ عقل ، ولكن ھذا ما یحدث اآلن المعروفوالنھي عن  بالمنكر. إن األمر  مثل ھذا الشيءب

 . أن نكون معھ لبون منایط. أیا كان الشخص السیئ ،  یأمرون بھ، فھذا ما  وشر من سوء

. 

ذھوًال ، ویتركھم في تلك الحالة. مجعل الشخص الذكي مرتبًكا وت"تَْجعَُل الَحِلیَم َحْیَراْنًا" ،  ملسو هيلع هللا ىلص. یقول نبینا الكریم  نودھشنوم متعجبوننحن 
. نسأل أنفسنا "ھل یمكن أن یكون بھذا القدر؟" المزید والمزید من الناس التعجب كل یوم نرى أشیاء جدیدة تذھلنا وأفواھنا تفتح من 

 إنھماألشرار.  وعنیبعدنا عن الشر هللا  . حفظ المؤمنین والمسلمین، هللا یھذه األشھر ل إكراما ،حفظنا هللا ی.  یؤمنون ویتبعون ھذه األشیاء
؟  لقد خرجوا من الشیطان والدجال ، لقد یخرجون"أین یأتون ؟ من أین  من "من ھؤالء الناس؟ . نسأل جنود الشیطان ، وھم مع الشیطان

ھناك  . حفظناهللا ی.  ى ھذاإلأن ننتبھ  یجب ، الشر ویأمر بالخیریحرم . اإلسالم  . وإال فال یخرج من اإلسالم إال الخیر خرجوا من جنوده
 وانو. كونوا مع هللا وال تك هللا مع الحق ومع المؤمنین إن . . الفتنة تخدع الناس ، فالناس یرون الخیر شًرا والشر خیًرا الفتنالكثیر من 

 شباب أمة محمدو. هللا یحفظنا ویحفظ أوالد  ایماننا ي. هللا یقو / الطاھرین إن شاء هللا األنقیاءمع  كونوا،  النجسینمع ھؤالء القذرین / 
  . من هللا التوفیقو .یعیننا  . هللا اءیذكأ، لدیھم جنون ولیسوا  شابذلك بشكل صحیح ، إنھم دم  أجدادنا قالوا. ملسو هيلع هللا ىلص

 الفاتحة .
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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