
 الذٌن ٌتركون الشرٌعة لٌسوا منا

 سٌد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم

 الشرٌف رجب.  االثنٌن هذا تبدأ المباركة الثالثة األشرر. سبحانه وتعالى  هلل الحرم األشرر الثالثة:  أخرى مرة اقتربت الجمٌلة شرراأل

 .والراحة  الروحً الغذاء توفر التً شرراأل هً الثالثة األشرر.  األمة شرر هو ورمضان ، الكرٌم نبٌنا شرر هو شعبان،  هللا شرر هو

 نزلت ، أخرى مرة.  لرم متروك األمر: ٌقبلون  ال الذٌن أولئك.  هللا بركات من فوائد ٌقبل الشخص. للجمٌع  هللا من نعمة هً الشرور هذه

 بمثابة ٌعتبرونرا ، حقا ٌقبلون الذٌن ألولئك بالنسبة مختلف األمر لكنو.  كثٌرا أو قلٌال سواء ، الناس ٌستفٌد.  ككل للعالم ، شًء كل على

 ذلك. حدث لماذا ونعرفٌ ال ولكن قلٌال ٌشعرون. مرتاحون" نحن.  ٌحدث جٌد شًء" أٌضا ٌقول من هناك.  سرور بكلٌقبلون و ، فرصة

 قضٌرانس ، هللا بإذن.  معا اللٌلة تلك نقضً سوف ، هللا شاء إن. سنحتفل بلٌلة الرغائب  القادم الخمٌس ٌوم. مبارك  شرر هو رجب شرر

 معجزة إنرا . والمعراج اإلسراء فً السابع والعشرٌن لٌلة ، ذلك بعد.  هللا شاء إن ، نستطٌع ما بقدر هللا ونقوم بذكر ، والطاعة العبادةب

هو  اإلسراء من المقصود.  والمعراج اإلسراء أٌضا الكبرى المعجزات من واحدة.  القرآنفً  معجزة أكبر ،ة كبٌر. ملسو هيلع هللا ىلص  الكرٌم نبٌنا

 . السماء إلى صعوده هو المعراج.  القدس إلى مكة من الكرٌم نبٌنا انتقال

.  هناك ما وكل ،السبع  سماواتال ،، النار  الجنة رأى الكرٌم نبٌنا.  المعراج معجزة فً الوقت رفع هلالج لج هللا.  هللا خلق أٌضا هو الوقت

 هو هللا ألن.  هو كٌف ٌعنً وهذا ،"كن" هللا إال ٌعلم أحد ال.  هللا حضرة الى جاء ، النراٌة فً.  السنٌن مالٌٌن تطلبت مشاهدترم ، عادة

 . والزمان المكان من أبعد

ٌخطو  لم ٌستطع أن السالم علٌه جبرٌل حتى. إلٌه  وصل ملسو هيلع هللا ىلص الكرٌم نبٌنا فقط.  هللا حضرة ،ذلك المقام  إلى الوصول من أحد ٌتمكن ولم

 مثل هناك كان لما ولكن ، الثانٌة خطوته فً جدٌد من خلقه ٌكون أن ٌمكن هللا. ذلك  فعل لو سٌحرق انه وقال ، األمام إلى أخرى خطوة

. مقام أعلىالى  الكرٌم نبٌنا وصل. أخرى خطوة لم ٌخطو السبب رذال.  ثانٌة مرة العودة على قادرا ٌكون أن ٌمكن ال أنه حٌث الحرق هذا

 ال " وقال ،أمته  من ٌعرف السالم علٌه موسى.  مرة خمسٌن تكان األصل فً. اٌضا  كردٌة هناكاعطٌت  الٌومٌة الخمس الصلوات

 حتى ،54 ،54 ،54 ،54 ،54.  مرات خمس إلى وصلت حتى خمسة بعد خمسة توانخفض ." الٌوم فً مرة خمسٌن صالة ٌستطٌعون

 قال لذلك. حتى " هذا ٌفعلوا أن ونستطٌعٌ ال.  أمتك على كثٌر أٌضا هذا " السالم علٌه موسى وقال.  مرات خمس إلى أخٌرا وصلت

.  أخرى مرة ربًمن  أطلب أن حرجالأشعر ب.  مرات خمس إلى مرة خمسٌن من خفضت.  النقطة هذه من أشعر بالحرج"  الكرٌم نبٌنا

 ". ألمتً جٌدة مرات خمس

عندها أصبحت الصالة . عرج  عندما الكرٌم نالنبٌ هللا هدٌةهً  صالةال.  ركعتان ، واحدة مرة الصالة فً صعوبة ونجدٌ الناس معظم

. الكرٌم لنبٌنا كردٌة مباشرة راأعط عز وجل هللا. اهدٌت له  ،آمن الرسول  ، البقرة سورة من آٌتٌن وآخر.  قبل من ا  فرض لم تكن. فرضا 

 . المعراج فً الكرٌم على نبٌنا مباشرةنزلت  اآلٌتٌن تلك.  السالمعلٌه  جبرٌل من الوحً خالل من جاء القرآن من تبقى ما

. قضائرم  صٌامقضى ٌجب علٌرم  لدٌرم الذٌن أولئك. كبٌر  ثواب فٌه الشرر هذا خالل الصوم. مبارك  شرر هو رجب شرر السبب رذال

.  ركعة ثالثٌن هناك.  رجب شرر خالل الٌوم فً مرة ألف"  إال هللا إله ال " جعلا. ر الذك زٌادة كوٌمكن. وكذلك دٌن  ، نافلة تحسبس

 صٌام للمرء ٌمكن.  كامل شرر لمدة ركعة ثالثٌن هناك لذلك.  أٌام عشرة فً ركعات عشر أو ٌومٌن كل نركعتٌ ٌصلً أن للمرء ٌمكن

 . ذلك وافعلٌ أن رمٌمكن أكثر واٌصوم أن ٌرٌدون الذٌن أولئك.  والخمٌس االثنٌن

 ال حتى غرةونطلب المغ نتوب دعونا. ا من ذلك أٌ لدٌنا كان إذا السٌئة ناعادات نع نتوب أن ٌجب علٌنا ولكن ،ة جٌد الشرر هذا فً العبادة

شخصا  نفسك جعلت كنا.  نفسك تؤذي انت الواقع فً ، الناستخدع  كأن تعتقد كنت إذا.  خاصة أهمٌةلرا  الناس حقوق.  ثانٌة مرة نعود

 . السٌئة العادات ننظف أنفسنا من دعونا.  بنفسك نفسك تؤذي.  هللا هٌحب ال

 



 

 البشر.  المقامرة أو الكحول ٌدمنون على الذٌن بعض هناك كان.  سٌئة عادات لدٌرمو مدمنٌنٌكونون  أحٌانا السن كبار ،الماضً  فً

 اتركوا العصاة ، اآلن الناس. وٌتوبون أشرر  ثالثةال خالل شًء أي ونفعلٌ ال ، أشرر ثالثةال تأتً عندما ولكن. بعٌد  زمن منذ نخاطئو

 ما" .  ذلك عن تسمع عندما بالخجل شعرت ،بالخجل  تشعر.  بكثٌر ذلك من أكثر ونفعلٌ نومسلم أنرم ٌدعون الذٌن أولئك حتى ،م وحده

 وال ، الناس واعذبت ال ، الناس واتخدع ال األقل على ، والصومالنافلة  صالة عن ناتخلٌ لقد.  هللا سبٌل فًكم أن تدعون. تقولون " هذا؟

 تكونوا منافقٌن .

 من األنواع هذه. " وإذا وعد لم ٌف  . إذا إئتمن خان . إذا تحدث كذب  "تتم معرفة المنافق كٌف ،المنافق  عالمات الكرٌم نبٌنا ٌصف

 . جدا مرم أمر هذا.  األشرر هذه فً السٌئ سلوكرم ٌصلحون دعرم.  األوقات هذه فً ةكثٌر الناس

 أن شخص ألي ٌمكن وٌصلحوا نفوسرم . هللا فلٌخافوا.  هللا واخدعٌ أن ستطٌعٌ ال ولكنرم.  كلمات ضعبب نخدعن.  ناوٌخدع أن رمٌمكن

 لٌسمن  أو ممثلب تعترف ال.  ٌتبعوننا الذٌن وأولئك نوخدعٌ ، مكان كل فً.  قضٌة لٌست انرا.  كلمتٌنب نخدعن قد.  دمحم الحاج خدعٌ

على أنرم  الجمٌع نرى.  الصحٌح الطرٌق على سٌرنو نملتوٌ لسنا نحن.  الشرٌعةتقوله  ما نقول نحن.  ٌكذب كان إذا صدقهت وال ،كذلك 

. األحٌان بعض فًهؤالء  ظررٌ عندما والحزن بالحرج نشعر ناولكن ، هلل الحمد ،اٌضا  ٌؤمنون الجمٌع. اإلعوجاج  نعرف ال ألننا نوجٌد

.  الرجولةب عالقة لدٌرم لٌس أشخاص رمإن. إنسانا بعد كل ذلك  لٌس الناس من النوع هذا" ٌخصك إنه " قائلٌن ناونوٌلوم ٌثقون الناس

 ٌمكن ال. نعفً هؤالء الناس من المأذونٌة  ونحن. ال بالتأكٌد ،المأذونٌن  وخاصة. منا  والٌس شعرة بمقدار ٌتركون الشرٌعة الذٌن أولئك

 لقد) العباد حقوق لدٌرم ألن ، لرم هللا غفر إذا فلٌفرحوا.  هللاٌتوبوا وٌطلبوا المغفرة من  علٌرم أن.  أٌضا حٌاترم لبقٌة مأذونٌن واصبحٌ أن

 (.اآلخرٌن  ظلمب قاموا

 دعوها. اٌضا  الشٌطان خدمت الواقع فً( الكامٌرا) الجراز هذا.  فعلنا ناأن الجٌد من ولكن االشٌاء ههذ عن كثٌرا التحدث فً رغبن ال

 ٌسمى الذي الشًء هذا هو ما. المرء ٌرتفع  دم ضغط!  الكامٌرات هذه بسبب تحدث أخالقٌة غٌر أشٌاء ٌا لرا من.  هنا من قلٌال هللا تخدم

ما .  األدب سوء إنه ؟ أصدقاء ذاه ما!  معا وادردشأن ال ٌ األحوال من حال بأي والرجال النساء على ٌجب ؟ القذارة أو ، قاعدة ، الوجه

فٌرا قلة  أشٌاء ٌفعلون الناس. واحد متروك  وال ،(الدٌن معلم) الحاج وال ،) حافظ القرآن ( الحافظ ال.  شٌطان أكبر هذا ؟ الفجورهذا 

 . اإلسالمٌة لألخالق وفقا الجمٌع وٌعمل الجمٌع ٌسمع حتىاٌضا  هنا هذا نقول نحن.  رذاب البعض لبعضرم أدب

 على هذا النحو . والرجال لنساءاختالط ا ، ذلك ٌحب مل الشٌخ موالنا. أدبرم  على والحفاظ بتربٌة نفوسرم الجمٌع فلٌقم.  قادم رجب شرر

 ،لألدب اإلسالمً وفقا ملسو هيلع هللا ىلص الكرٌم نبٌنا أظررها والمنورة التً الجمٌلة الطرق على سٌرن دعونا! وااحذر.  تساهلال فرم ٌسٌئون الناس بعض

 ومن هللا التوفٌق . . هللا شاء إن ، هذه الشٌطان مشاكل من أٌضا نرجو أن ٌحفظنا. نفوسنا  تبعن ال ٌجعلنا هللا.  هللا شاء إن

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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