
 المولد وعيد الميالد

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

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

 الداغستاني ، شيخ محمد ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .الفائز 

 الفرق يكون. سيدنا عيسى  والدة حين ، الميالد عيد يسمونه مام مقربة على يقع الشريف المولد العام هذا أن هللا حكمة إنها

 صحيح،ال الكالم.  الشيطان يتبعون الناس معظم. ون ذكريت قد الناس حيث أن البعض امبعضه من مقربة على ايكون عندما

 منتصف في ،فارغة  فترة تكان األنه الفترة ههذ اختاروا. آخر موعد في والدةال.  عيسى سيدنا والدةيوم  ليس الميالد عيد

 . الشتاء فصل

 ليس لدينا " قالوا.  ترفيه يكونل هذا جعلوا ، لذلك.  قصيرةفترتها  ياماأل تكون عندما شيئا تفعل أن كيمكنال  ، الماضي في

 . الميالد عيد يسمى شيءب واوخرج "! يناسبنا هذا.  التجارة ويمكننا القيام ببعض هنفعللشيئا 

شيء  أفضل كان لو كما ذلك ونتبعي ونهمتر اآلن.  الصفقة هذهب يسمع لم اإلسالمي العالم ، الماضي في أحد ال ، بالطبع

. ذلك لهميغفر  هللا. خطأ ايضا هو يقومون به ما ولكن ، جهل عن ذلك نفعلوي الذين أولئك إنهم. ما  بشيء القيام ونحاولوي

 ؟ نقول أن نايمكن ماذا

.  هللا يد في شيء كل ذلك؟ يعني ماذا اآلن.  هللا غضب ينزل يجري ما.  همويخاطرون بإيمان قصد عن ذلك ونيفعل هؤالء

 . اآلخرة وفي الدنيا في العقاب تعانيس ، هتعارض إذا.  هللا أن تعارض يمكنك ال

 الجديد بالعام وان ال يحتفلوا ، الخطيئة لكي ال يقعوا في الناس يوقظ وهذا.  يدعون مام يومين قبل هو الشريف المولد هذا

 على الزينة ونقيعل يصحح أفكارهم ، هللا ، الراقي المجتمع ونسمي نيذال الذين زرناهم الناس بعض أن أرى. بالميالد  أو

. الغرباء هؤالء التي ينتجها األفالم هي حال أي على الناس كل سممي ما. األفالم من ونهاتعلمي ؟ ذلك يتعلمون أين. م أبوابه

 . جيدا شيئا كانت لو كما األفالم هذه ونظهري

 دولنا في تذهب أينما. حتى  هناك قامي   ال تاالحتفاال من الكم هذا.  95 العام في الميالد عيد فترة خالل أمريكا إلى ذهبنا

.  مهما شيئا كان لو كما اجاهد حاولي شعبنا.  هناك عادية بطريقةو ، بهدوء يمر. ت االحتفاال يقيمون الجميع ، اإلسالمية

 شيء هناك ليس لذلك.  مضطربة وبطريقة ،نور  دون من ،ار ستقرا عدم ،ي داخل بضيق الحال همب ينتهي ، النهاية في

 .والرخاء  الشدة من كل يعطي هللا ألن. ذلك  يحدث لم".  حتى عشتمن أنا " أو"  سعيد أنا " مثل

 ، يحترمه الذي ، النبي حضرة يحب الذي ، النبي حضرة مكر  ي الذي المسلم لعبده والنور ، السعادة،  الطمأنينة يعطي هللا

 أحشاءهم ،عليهم  قضي  ي هللا ،هؤالء  اإلسالم أعداء يفعله ما وافعلو هوميكر لم إذا.  النبي حضرةب محبة   أشياء يفعل ودائما

 . هللا سمح ال. تسود  وجوههم ،تصبح مظلمة 

 أي وال رؤوسهم على نهضعوالذي ي حمراأل مهرجال ال.  يفعلونه شيء أدنى من حتى تقتربوا ال.  الناس هؤالء يهدي هللا

 غضب تنزلون ، ذلك من العكس على. ها فيبركة  توجد ال.  هاونبيعي لكي فقط األشياء من كبير قدرب خرجوا.  آخر شيء

 ومن هللا التوفيق . . عنهم ينبعيد واابق. هؤالء  إلى أبدا ؤواتلج ال. م نفسكأ على هللا

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

الفجر، زاوية أكبابا ، صالة  2015 كانون األول  16 


