
 

 

    

 أوامر هللا واضحة

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 .

. يعتقدون يقة في أذهانهم هو حقما كل  ون أنعتقديالشكل بوفيما يتعلق  بالحقيقة .كثيرا  ونوال يهتم للشكلأهمية  ونعطيالمسلمون اليوم 

، ال يستطيع أحد أن يفسر وفقا  حين أن المسار الذي أظهره اإلسالم هو واضح. في  ، مخطئون في عقولهمليست ، أمور  أشياء أخرىب

 . أوامر هللا وتطيع تتبعه عليك أن. عليك ان تتبع ما أمر به هللا .  ذلكل وفقاأن تعمل  كال يمكنو، لرأيه 

لذلك . ال يمكن  قد أضعفت اإلسالمل" ال يناسبنا هذا  " يُقال!" بينما النحو  هذا علىاإلسالم  سأعيش لكأحب هذا ولذ ال يوجد شيء مثل "

أوامر قل ". "يمكننا فعل الكثير. هذا كل ما يمكننا القيام به"قل  ذلكع أن تفعل تستط لم. إذا  ! اإلسالم واضح وأوامر هللا واضحة كونيأن 

 ." كل ما نحن قادرون على القيام بهاإلسالم أكثر ولكن هذا 

 ُ نَْفًسا إِّالَّ ُوْسعََهاالَ يَُكلهُِّف اّلله  

، ال يمكن تفسير اإلسالم  ال.  كئخطب اعترفتهللا إذا  يغفر لك"  حدود قدرتهابنفسا إال  يكلفإن هللا ال  " ". ال يكلف هللا نفسا إال وسعها" 

 يعارض هذا.  اإلسالم هذا عكس "!اللحية " ال تترك يقال . يعفو عنا ". هللا  " ال نستطيع القيام بذلكقل  . سنة. اللحية هي ارأيك وفقا كله 

. هناك  كل شخصذلك ل، ولكن ال تستطيع ان تقول  ال تفعل ذلك -سنة إنها  –. إذا كنت ال تستطيع أن تفعل ذلك  سنة النبيو أمر هللا

 . من الذين يريدون ان يفعلوا ذلك الكثير

 دين من تُلغ  . ولكن لم  كان هناك الكثير من االضطهاد هألن".  ذلكال تفعل  "األولياء بعض  ، وفقا لظروف العصر قال في الماضي

في  سنة مؤكدةهي نبينا الكريم  األمور التي فعلهاسنة هللا  هاجعل . ماتلك الفترة  انتهاء يمكنهم بعدفعل ذلك . أولئك الذين يريدون  اإلسالم

 . أخرى مذاهبسنة في و المذاهبفي بعض مؤكدة سنة  إنها.  . ال يمكنك منعها بعض األماكن

 ونفعليال  ماآلخرين ألنه يمنعون.  مثل هذه المهمةمن األمور  الكثير، وهناك  لحيةعن الفقط  تليس الصحبة ه. هذ نحن نعطي هذا كمثال

 يرتكبون الحقيقةفي و،  عليه وباليصبح  هذا،  . عندما يفعلون ذلكونيل األجر ،  السنةتطبيق ،  فعل الخير عناآلخرين  ونمنعي.  ذلك

 . الخير والصالح ونمنعسي. ذنبا 

كان  ". فقطالقدر هذا  نعرف.  ناع يعفو هللا،  نحن ال نعرف ، " ما ال تعرفل. يمكنك أن تقول  ذلك جيدا يعرفوا أنن يالمسلم على،  لذلك

،  نوع علماء أنت أي سأل "يو يتفاجأبعض ال. ه إذا كان هناك شيء ال يعرفون، " " أنا ال أعرفوا لقا نكبار في الماضي الذيهناك علماء 

 أكون قد،  ال أعرف بينماقائال أعرف  فتوة ت. إذا أعطي ليس لك، هلل ، سأجيب  هللا خافأ . " يقول انه ال يعرف؟"  تقول أنك ال تعرف

 ." تسأل شخص يعرف أنعليك على األقل  ." ال أعرف " . من األفضل أن أقولعبء ثقيل جريمة خطيرة وسأكون تحت  ارتكبت

علم الحديث و، فقه ، علم التفسير . علم للتخصص (. بعض العلوم يسخر)الشيخ  آخر الزمان هذاالناس يعرفون كل شيء في  ، ومع ذلك

 من ليس.  صبح عالماي، أو عشرين سنة حتى  ، عشر سنوات لمدة خمس سنوات يدرسونها. هناك أولئك الذين قد  وموضوعات منفصلة

 . ر األحكامصدت، وحديثين من األحاديث ، من دون معرفة  من دون معرفة أي شيءأن تنهض بالنسبة لك  جيدال

تحدث ت، على األقل ال  . إذا كنت جاهلللشبهة تعريض اآلخرين بضحك م. ال تضع نفسك في موقف الشأن  هذابعلينا أن نكون حذرين 

 ! . كن حذرا . ال تتدخل في ما ال تعلم سيئ وضعوضع في تو اضحكملن تصبح و،  ، لن يكون علنياجهلك  يخرج لكي ال



 

 

 

 

. في حين  همأفضل منال أحد يعرف أن يعتقدون ، آخر الزمان هذا . الجميع يتدخل في كل شيء في  . هذا أمر مهم هذا يكفي لهذه الليلة

 عز وجل :هللا  يقول

ْلٍم َعلِّيم   ي عِّ  َوفَْوَق كُلهِّ ذِّ

. علينا أن نكون متواضعين  عليم فوق العلماء أيضا" هناك . " أكثر معرفة شخصمعرفة كل مالك  فوق " ". عليموفوق كل ذي علم " 

نا ع يعفو. هللا  النبيباهلل والمتعلقة بتدخل في المسائل المتعلقة ت، ولكن ال  . يمكنك التدخل في شؤون العالم أكثر قليالونفكر قليال والتفكير 

 ومن هللا التوفيق . . جميعا إن شاء هللا

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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