
 

 

 

 محبة رسول هللا

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 ،مليئ بالبركة  ، مبارك يكون نرجو أن.  هللا شاء إن جميعا مبارك علينا ، األول ربيع شهر ،إن شاء هللا يكون شهر المولد هذا  ، أوال

 نفعلس ،هذا  فعلسن"يفكرون .  سنة ئةمل به القيام يجب ما حول خطط ونضعيو يفكرون باهلل يؤمنون ال الذين الناس.  هللا شاء إن والخير

  ." العالم حكمنس وكيف ، ذلك

 لمن وبحقد . ،بشغف  ، هوادة بال ونعملي.  فارغ شيءل ،للدنيا  توقف دونب يعملون. للدنيا  ، أطول لفترة وأحيانا ، سنة ئةم لمدة يعملون

  .كمونواجهي شيطان ئةم ،[به القيام يجب]جيد عمل هناك يكون عندما ، ذلك ومع.  عقبة لم يكن الشيطان ألن يستمرون.  لشيطانل يعملون؟

 يَفُكَّ  َحتَّى الصَّدَقَةِ  ِمنَ  َشْيئًا َرُجل   يُْخِرجُ  َما " الشريف النبوي الحديث في يقولعليه الصالة والسالم  الكريم نبينا ، أيضا قبل أيام شرحنا

 ألمور عين غمضة دونب المرء يعطي حين في "؟تعطي  لماذا " ،يوسوس  ، صدقة قليلة تكان لو حتى لذلك". َشْيَطانًا  َسْبِعينَ  لَْحيَىْ  َعْنَها

 .ما يفعلونه  مقابل في يشاء ما يفعل هللا ، ذلك ومع.  الشيطان طريق في هو ماأمٍر  على ، أخرى

 ما نتبع دعونا.  اناأريده  أو أنت تريده ما وليس ،ه هللا يريد ما إلى لذلك انظر ."وهللا يفعل ما يريد  ،أريد  ناأتريد ، و أنت " ، يقولون

 .وجل عنهم  عز هللارضي  الذين داالعب بينمن  نكون دعونا.  هللا مع نكون دعونا.  هللا هيريد

 ، الوقت منتبقى  كم علمأ هللا. آخر الزمان  أمة أيضا ونحن.  الكريم نبينا أمة من خلقنا ثم.  اإلسالم على وخلقنا نعمة أعظم هللااعطانا 

 . قريب القيامة ويوم الزمان آخر فينا ولكن

 هللا قال. واالستغفار  التوبة عليك يجب" القيامة ليوم طويال وقتا هناك ان قالوا الذين ألولئك يقولون كانوا ، الكريم نبينا زمن في حتى

 ". بعيد أنه تقول ال أن ويجب قريب ، أنه تعالى

 السَّاَعة   اْقتََربَت  

 كمنأ دعونتو. أستغفر هللا  ؟ هللا أو مأنت ، أكثر يعرف من ؟ الكثير تبقى كيف. ليوم الحساب  المتبقي الوقت من الكثير هناك ان يقولون

 . األمور هذه مثل علينا أن نكون حذرين في. ا فارغ اكالميقولون  الناس أحيانا.  علماء

 هي الكريم والعظيم الشأن " اقتربت الساعة ". القرآن في يقولعز وجل  هللا.  هللا من مباشر كالم هذا ولكن ، األحاديث من الكثير هناك

 هي التي األوقات هذه في تحدث مشاكلالكثير من ال ألن ، الجزء هذا مه لألمة اربح األكثر. آخر الزمان  أمة نحن.  اآلن بكثير أقرب

 .بثوابهم  علمأ هللا. هم الفائزون  ذلك ونتحملوي بالصبر يتحلون الذينهم  أولئك. يوم القيامة  من قريبة

 لماذا وجل عز هللا يسأل أن يستطيع أحد ال. سبعمائة  من أكثر أيضا وهناك. سبعمائة  إلى عشرة منو ةعشر إلى واحد من أجر هناك

 .ها على انها صعبة يظهر الشيطان.  أيضا ةصعب تليس الحسنات. اعطاهم 

 

 



 

 

 

 

 الليل، في ينامون ال ونالدنيوي عشاقال حتى.  حبهطالما أنك ت سهل الباقي.  الكريم نبينا محبةو الكريم نبينا احترام هو أهمية األكثر الشيء

 " ؟ سأقول ذاما ؟ المرأة هذه أمام سأقف كيف ؟ ذلك سأفعل كيف ؟ سأفعل ماذا " ، الوقت نفس في أشياء ستةب يفكرون

 ؟ أكثر نظره تحت ألكون أفعل أن علي ماذا سعيدا؟ الكريم نبينا يكون كيف " ، التفكيرب يستمر النبي لحضرة الحقيقي حبمال والشخص

 . له بالنسبة ةسهل كلها تكونس ، الشخص هذا على اصعب يكونس والطاعات العبادات من شيء ال "؟ هتحبم كسب يمكنني كيف

التي  شياءاأل. األعمال  هذه فعلي الشخص جعلت سيدنا ةحبم.  آخر شيء أي أو ،النفس  إلى ، الشيطان إلى يستمع ال ، الوقت ذلكفي 

 حالة في تكونس.  هللا مع حب حالة في تكونس. الطريقة  واجب منهو  العشق تعليم ، الحب تعليم.  حبهب جميلة تصبح ابه القيام يجب

 . صعوبةب ذلك تفعلس الوقت ذلكفي و ،ا جاف أن تكون الجيد ليس من.  الكريم نبينا مع حب

 كأنه خدمكي أو ، احترامو ، أخالق ، بابتسامة يقدم لك الطعام رجل ، أفضل أيهما. له  نكهة ال ، قلنا كما ، حب دون من عملهالذي ت عملال

 ؟ رأسك على يطرق

 دىالتي تُؤ عبادةال.  مختلفة للنبي ومحبة هللا محبةب ، والحماس والمحبة المودةب دىالتي تُؤ عبادةال.  لعبادةل بالنسبة الشيء نفس هذا ، هناك

 كعبادت تقبل"  مطلوبة ليستالسنن  " تقول عندما.  ستحقت ال لسنةل حاجة هناك وليس ، يكفي الفرض ان قائال ، بسرعة نتهيتل ،بالقوة 

ُ  ولكن قبولها يتم. يتم تقديرها  ال ولكن  .طعم  لها ليس ، عبادةال تلك في نكهة هناك ليس.  حترمال ت

 التعليم من قليال درسوا الذين الناس ، لألسف اآلن.  كبير له أجر هوتكريم احترامه.  الكريم نبينا شهر هو الشهر هذا ، قلنا كما ، هلل الحمد

 يتعبدون الذين هم أولئك.  القبيل هذا من شيء يوجد ال ولكن ،بالكالم  يستمرون.  قليال مهتكر ماعندبدعة  ههذ ونويقول ونيخرج الديني

 . قسرا

ُ  ال عندما.  لهم القسمة تلك هللا يجعل لم  ؟ ال وأنا ذلك يفعل الشخص هذا ذامال " ، بالغيرة يشعرون. الشديدة  الغيرة بالطبع تحدث ، منحت

 جميعا كونسن ،كلنا  ذلك نفعل لم إذا.  نبينا محبة ونكسبسي"  ، يفكرون أنهم أعتقد "!الثواب  علىلكي ال يحصل  ذلك فعلي اليجب أن 

 ! "الشيء  نفس

 الذين الناس بعض. ونه عرفي يالذ الطريق نع الناس ويضلون ،الى ذلك  وما يرسمون يكتبون ، ، البعض بعضهم إلى األخبار يرسلون

 ماو حاج ،شيخ  ،متعلمون  الناس هؤالء أن يعتقدون أنهم إال ، آخر مكان أي الى أو المدرسة إلى لم يدخلوا بالطبع ،نفس ضعيفة  لديهم

 .الى ذلك 

. وعرفوا  ،المرشدين  من أخذوا ، المشايخ من أخذوا ،الطريقة  من أخذوا.  الجميلة األخالق هذه على أجدادنا جميعا تربى قد حين في

 .إنهم مشهورون .  الكريم رسولنا مدح في القصائد واكتب نالذي الكريم نبينا زمن في حتى شعراء هناككان 

 كتب.  ذلكك هااسم وبقي ، عباءةال عنيت ردةالبُ .  ردةالبُ  قصيدة كتب الذي الشخص إلى ثوبه الكريم نبينا أعطى ، تعلمون كما ، الواقع في

 . كهدية ثوبه وأعطاه هاأحب الكريم نبينا أنحيث  جميلة قصيدة رجلال

. تكريمهب وجل عز هللا أمر.  الكريم نبينا كرمتو الكريم نبينا اتصف تشرح التي القصيدة وهي.  القيامة يوم حتى تهاقراء تمتس القصيدة هذه

 إن هللا ومالئكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ". " قال

 



 

 

 

 

 

 

 كسبت. الحجارة  رميكأننا ن نشعر بالتعب ال نحن.  الصعب باألمر ليس.  بسهولة وتكسب األجر ةحبمال تزداد.  الجيدة األشياء هي هذه

 . تتبعهم وال الشياطين إلى تستمع ال. أجر  أفضل على افعل هذا واحصل.  هذا فعلوجل ا عز هللا يقول. جالس  نتأ حيث من األجر

. وا نفجري دعهم. الطريق  لك بيًن ، الطريق لك هللا أظهر.  يهم ما هذا. به  هللاأمر  ما افعل.  سنة أللف وال سنة لمئة خطط ضعت ال

. ين راسخال من ونكونسي أخرى طرق على هم من جميع.  نهايةال في سيحدث تعالى هللا هقال ما ،ون ريدي ما بقدر واحاولي أن هميمكن

 .دنياهم وآخرتهم  ونخسريس

 ما فعل هميمكن ،تحزن وال تخف  ال معنىال.  الشيء نفس تقول.  المغرب صالة في جميلة آية أفندي اإلمام حضرةقرأ  ، وجيزة فترة قبل

 . يحدثس هللا هيقول وما ،ون ريدي

 يوم أن يعرفون ال أنهم حين في.  العالم وتقسيم الناس تعذيب يحاولون.  الفتنب يغلي كله العالم.  يحدث هللايقوله  ما. آخر الزمان  وه اهذ

 . األبد إلى العيش يستطيعون ال ؟ يعيشونس متى الى ،ا قريب ليس القيامة يوم كان لو حتى ؟قًسموه  إذا سيحصل ذاما.  قريب القيامة

 الف واربعمائة قبل سيحدث الذي ما قال الكريم نبينا ، قبل من سنة ئةمسيحدث  ما ويفعلون يقولونكانوا  إذا.  خطته هللاوضع  ، قلنا كما

 إن. بقي  جدا قليل وعدد قد ظهرت عالماته معظم.  أيضا قريب القيامة يوم ، هناك ، النهاية في. تلو اآلخر  واحد يحصل ذلك كل.  سنة

 . هللا شاء إن مكان كل في ترتفعس اإلسالم راية.  بسالم سالمال عليه المهدييظهر  هللا شاء

 ولكن ، معرفة دون من يذهبون الناس بعض. الى ذلك  ماو والمهدي خليفةال انه يعتقدون.  الحرب لهذه وينضمون يأتون الناس ، اآلن

 ،األسلحة  وهذه.  عجائببال ،بالكرامات  ظهرسي ، السالم عليه المهدي يظهر عندما ألنه. هم عاخد يجري حين في يذهبون أنهم لألسف

 . كراماتبال ذلك فعلسي.  تعمل نل صواريخالو ، بنادقال

لن  ، العقاب يستحق ممنه الكثير بينما ،مهما كان عدد الجبابرة  الذي النوع من كونست.  اآلن عن تماما مختلفة الوقت ذلك في التكنولوجيا

 عليه المهديب يليق ال. فعلوها  التي الخطط مع النار إلى جميعا ونيذهبس.  العقاب من وافلتي لن. أي واحد  تركيُ  لن ، حتى يبقى وال واحد

 . لألطفال اعتبار أي دون نحاءاأل جميع في الناس يضيع حينفي  ذاته تضييع ، القنابل تفجيرأن يقوم ب سالمال

 من يحركه عندما. ستتطاير  الجبارة رؤوس ، مرة سيفه سالمال عليه المهدي يسحب عندما أنه قدس هللا سره الشيخ موالنا من سمعنا

ستحدث هكذا .  اليسرى الناحية من القضاء عليهم تمسي ألف ، األيسر الجانب الى يحركه وعندما ،شخص  ألف إزالة سيتم اليمنى الناحية

 ؟ الشيطان من أسوأالذين هم  الناس من الكثير محو سيتم كيف ، ذلك خالف.  التنظيف هذا مثل سيحدث. كرامات 

 نوح عليه السالم قال :

نَ  اْْلَْرض   َعلَى تَذَرْ  لَ  ينَ  م   دَيَّاًرا اْلَكاف ر 

سيتم  ، السالم عليه المهدي يصل عندما.  الوقت حان اآلن.  بعد الوقت يحن لم.  سالمال عليه نوح قال ، المشركين من أحد تركت ال

 . هللا شاء إن اجميعتنظيفهم 

 .ا مسلم ليس لن يبقى أي شخص ، الوقت ذلك في.  إرهابي يشككون بأنه ، مسلم يوجد حيثما.  مكان كل في المسلمينيضايقون  اآلن



 

 

 

 

 

 

 

 هللا شاء إن. تلو اآلخر  أمراً  يتحقق موالنا الشيخ قاله ما.  طويلة فترة منذ هاقال ،ذلك  قال قد كان. ة الجيد الشيخ موالنا أخبار هي هذه

 على ليسوا الذين وأولئك.  الصحيح الطريق إلى يأتون الذين أولئك حفظ سيتم.  أيضا فصاعدامن اآلن  النقطة هذه من ذاكه يكونس

 .الخاسرين  ون منيكونس الصحيح الطريق

 أصال. 24 في المسيح عيسى أن يفترض.  (العام هذا)من  ديسمبر 22في  الموافق ، األول ربيع الثاني عشر من في هو الكريم نبينا مولد

 فصل منتصف في يقع كانون األول الرابع والعشرون من" ، قالوا.  وقت أنسب عن بحثوا ولكنهم ، آخر وقت كان ، 24 في يكن لم

 .تماما  التجارة في متخصصون ألنهم ." المال كسب أيضا ويمكننا ، عيسى ميالد عيد هجعلن أن نايمكن ، به شيء نقوم ليس لدينا ، الشتاء

 مليون.  المالفقط . ا مهم ليس كان ومهما ،أمالكهم  ، الناسدم . تهم لتجار وفقا العالمويديرون  ،ايضا  لتجارةبا دينهم يدخلون لذلك

 .بالنسبة للكفار  شيء كل هي التجارة لكلذ.  يقولون ،"دوالر  مليون حصلنا على إذا بأس ال" ،يرحلوا أن يمكن شخص

 عن انحرف قد أنه يعني هذا ،من ال رحمة عنده  ، رحيمال غير مسلمال.  آخر شيء أي في رحمة هناك ليس.  اإلسالم في رحمة هناك

 . خطر في أيضا هم ،بدون رحمة  واكان إذا.  اإلسالم سبيل في يقاتلون أنهم يعتقدون الغرباء القادمون هؤالء السبب هذال.  الطريق

 لم إذا ألنه ، اإلسالم أعداء مثل هم النبي ةحضر يحترمون ال الذين.  النبي ةحضر أظهره الذي والطريق هللا طريق على يجب أن يكونوا

 .الطريق  عن واانحرف قد مأنه يعني هذا ، النبي ةحضرل احترام هناك يكن

 ابقيتم مؤن لشهر او شهرين اذا يكفي.  شيء يحدث عندما مأنت حيث ابقوا:  أيضا نصح الشيخ موالنا.  الوضع هذا اتضح كيف نرى دعونا

 .البشرى قد اعطيت  أن هلل شكرال.  هللا شاء إن بأمان منتأ. م منزلك في

 هو ونهارا ليال االنتظار ، الكريم ونبينا قدس هللا سره الشيخموالنا  قال كما. حال  أفضلب سالمال عليه المهديالى  نصل هللا شاء إن

 وقت أقرب في يظهر هللا شاء إن.  العبادة من هواألمر  هذا في يماناإل وجود.  وإيمان اعتقاد األنه عبادة أيضا هوهذ.  وأملنا واجبنا

 ومن هللا التوفيق .  . أطول لفترة الناسيعاني  ال لكي ممكن

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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