
  مساجد صغٌرة ومساجد كبٌرة

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

 ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم رسولنا على

 فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا

 .الجمعٌة 

ه هذ فً لناسل هللا منحها أشٌاء هذهمجالس الذكر و ،(صغٌرة مساجد) والمساجد ،(الكبٌرة المساجد) الجوامع

 هللا.  هللا بٌوت تسمى.  محنتهم من للتخلص للناس هللا هامنح". إنها رٌاض الجنة  : " ٌقول عز وجل هللاالدنٌا . 

 . األمان ادخل لتحصل على. أنها بٌوته  وجل عز هللا ٌقول. بٌت  إلى ٌحتاج ال

. رٌالتذك حٌث من جٌد ألمر إنه".  المسجد أسبوع " ٌسمى شًء االسبوع هذا جعلوا ،نرجو أن ٌكون هللا راٍض 

 . محنة هناك ٌكون عندما والجوامع المساجد إلى أتًت نأل للناس وسٌلة اإنه.  هللا ولذكر هللا بٌوتب لتذكٌرل

 بُنً إذا " ٌقولالشٌخ  موالنا.  إلٌها الذهاب الصعب فمن ، كبٌرة مساجد بناء ٌتم عندما.  كبٌرة مساجد هناك

 بعض فً.  الماضً فً هذا ما كان علٌه الحال ." األذان عند رفع الناس ٌأتً ، حً كل فً وجامع مسجد

 عن بعٌدا ٌصبح وهذا.  كبٌر مسجدٌقررون بناء  الصغٌرة المساجد بناء من بدال - كبٌرة مساجد بناء ٌتم األحٌان

 .الذهاب الٌه  ٌستطٌعون الو الناس

 ٌرٌد من.  هللا لذكر أٌضا ولكن للصالة فقط ٌكونال  أن ٌجب فإنه ، ذلك ومع.  بناءال فً عائق أي ٌوجد ال

 ٌصبح.  مفتوح هللا بٌت.  مفتوحا ٌكون أن ٌجب.  القرآن أقرٌو جلسٌ أنٌمكنه  ٌرٌد منو ،ه ذكر ٌقٌم أنٌمكنه 

 . هناك للناس وهدى بركة

. ون هربوٌ الجماعة ٌغادر أن بمجرد جٌدةال ماكناأل ونغلقٌ مولكنه ساعة وعشرٌن أربع مفتوحة سٌئةال األماكن

 ال.  الكرٌم القرآن هو قٌمة األكثر بالطبع:  قٌمةذو .  قٌمة ذي شًء أي واتركوال ت ، مفتوحا تركه ٌمكنك

 ونجوٌخر وندخولٌ الناس وادع.  أٌضا آخر شًء أي لوضعداعً  هناك لٌس.  كبٌرةمادٌة  أهمٌة ونهعطٌ

 هذا. ون سألٌ دعوهم وا عنهسألٌ أن إلى بحاجة هم شًء هناك كان إذا. مثل بٌتهم  المكان وٌشعرون أن هذا

. هللا بٌت إنه.  هللا سٌساعدهم.  هللا وٌتوسلون الى ، الذكر ٌقٌمون ، الدعاء وٌقٌمون ٌذهبوندعوهم .  الفتنة زمن

 . إجابة دونب ضٌوفه ٌترك ال عز وجل هللا.  إجابة دونب ٌتركك ال هللا

 ،ا إلٌه ناذهببلدان أخرى  فً.  هللا شاء مسجد إن دونب مكان تركٌ وال مكان كل فً المساجد هذه ٌزٌد عدد هللا

 هللا بفضل.  المساجد من اآلالف عشرات وأحرقت دمرت الشٌوعٌة تجاء عندما ، روسٌا قةمنط فً سٌما وال

 فً تزٌد نرجو أن.  هللا شاء إن أٌضا هناك دائما المساجد نرجو أن تبقى.  نصفها من أكثر حوالً ترمٌم تم قد

 والعلماء ،الصالحون  األئمة،  نوصالح نومسلمال نرجو أن ٌأتً.  هللا شاء إن بحاجة مكان كل وفً مكان كل

 ومن هللا التوفٌق . .ٌضلهم  ال هللا.  الصحٌح الطرٌق اوظهرٌ لكً هناك الى الصالحون

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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