
 

 

    

 بالمنكر ىال نرض

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

 ، 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 دمحم شٌخ

نحاء هناك األ، ولكن فً جمٌع  الحمد هلل خٌرا رأٌت. إذا  لٌست جٌدة وهً حرمهاأشٌاء وبها قد أمر هللا هناك أشٌاء جمٌلة 

 : الشخص ٌراها. عندما  هللا أو التً لٌست جٌدة حرمهاأشٌاء قد 

 اللهم إن هذا منكر ال نرضى به

وافق تألنه عندما  ." ض ونحن ال نوافق على ذلكورفم هذا ، " . وهذا ٌعنً" اللهم إن هذا منكر ال نرضى بهٌجب أن ٌقول " 

وافق على ن علٌنا أن ال،  . حتى لو لم ٌكن لهذا الحد فعل ذلك أٌضاكأنك ت(، أٌنما ٌحدث تكون مرفوض) اجٌد لٌسهو  ماعلى 

، علٌك  داخلال، حتى لو كان من  من هذا القبٌل ئا. عندما ترى شٌ هذا البلد علىغضب هللا  ال ٌنزل لكً اي لٌس جٌدذذلك وال

 ". ال نرضى به "هذا منكر أن تقول

 علٌنا.  على ما ٌرام لٌس،  " ال ال بأس،  "هذا أمر سًء ولكن أٌا كان أن ٌقول. ٌعنً  ؟ حتى ال تصبح عادةهذا  قولٌلماذا 

. " ال نعترف بهو،  نحن ال نقبل به،  . نحن أبرٌاء ٌحدث ولكننا ال نوافق على ذلك هذا " هذا منكر وال نرضى به . قولنأن 

ٌجب أن ال ٌختلط .  واضح أنه حرام المحرممن الداخل بحٌث ٌصبح  ذلكقول تأن  ٌجبباستمرار أو  هذا قولنأن  علٌنا

 الحالل بالحرام .

عرف ت وتكون،  كون علٌكتهللا س مرضاةذلك الوقت  فً . الداخل منر هذا تكر، تأكد من أنك باستمرار  سٌئا عندما ترى شٌئا

 لٌس.  إن شاء هللا األوضاعهؤالء الناس الذٌن سقطوا فً تلك وٌهدي السٌئة  األوضاعمن  ٌحفظنانسى ذلك. هللا توال  الحرام

 -أو صور ال معنى لها تمثال  رأٌت، إذا  كحولإذا رأٌت زجاجات  -فً الشارع  مشهد سٌئ أٌتر، ولكن إذا فقط الناس 

 ."ال نرضى به  " وقلسٌئة  اعتبرهاطبٌعً ولكن على أنها أمر  اراهتٌجب أن ال 

 ومن هللا التوفٌق . . إن شاء هللا هللا ٌجعلنا بحال أفضل.  هؤالء الناس أٌضا ٌهديهللا 

 الفاتحة .

عادل الحقانً موالنا الشٌخ دمحم  
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