
 

    

 

 العيوب ستر

يد سسولنا محمد على ر السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم

يخ محمد شلداغستاني ، افائز األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا ال

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 هي الطريقة:  مراجعة دجي المر انه.  له أظهرها التي الطريقة لناسل ويظهر النبي حضرة يتبع الشيخ ايضا.  الشيخاتباع  تطلبطريقتنا ت

 . الحقيقية النبي ةحضر طريقة

 الحقيقية يقةالطر اتباع.  سواء حد خالص علىفرض و ةالصحيح ةالطريق اتباع. ة واحد يه ةالصحيح ةالطريق ولكن كثيرة طرق هناك

 ون .الصالحسلكه يالذي  الطريق نم يأتي ضرر ال. التي يسير عليها الصالحون  ةالطريق ،مشع  وطريق ،بركة  ، آمنة ألنها سعادة هي

 .ملتوي  طريق على ونسيريو طريقهم ضلوا الذين هم األشرار. الصالحين  من ونأتي ال األشرار

 يذهبون الذين اسالن " قال.  الخطوط من به بأس ال قدر رسم وبجانبه خط رسم.  ذلك على كمثال الرمال على طريق رسم الكريم نبينا

 ." ينمدمر سيكونون ، الطريق عن ونخرجي نالذي ، الطريق هذا عن ونحيدي الذين الناس. هم محفوظون  الطريق هذا على

 ، العالم في نالشياطي من أكثر محبوب شخص يكون أن يمكن.  العالم في شعبية األكثر ، العالم اءيثرمن أ يكون أن شخص ألي يمكن

 نافع كوني أن يمكن فكي لذلك ، نفسه ينفع ال انه.  فائدة ايو مكانةأي  لديه يوجد ال.  الطريق عن خرج قد كان إذا له قيمة ال ولكن

 .الضار  مخلوقونوع ال فئة دخل قدل.  يضر ولكنه يفيد ال انه ؟ لآلخرين

.  للناس إمتحانك ، متاعبك خلقهم لكنه ، ضروري غير شيء أي يخلق لم جل وعال هللا.  ضرورية وغير لها قيمة ال الضارة المخلوقات

 الطريق ليس طريقهم أن يعرفون الذين أولئك ، يتبعونهم ال الذين أولئك. من الفاسدين  ونكونسي ويتبعونهم عنهم يبحثون الذين أولئك

.  اآلخرة في الخالصب وعدهم فقد ذلك من أكثر بل ،الدنيا  في هللايحفظهم .  مختلفونهم  هللا إلى ويرجعون ، يقتدون بهم ال ، الصحيح

 . الصبر كل مقابل في ، لصبرهم الجنة في ونعمة ، القصور وجل عز هللا سيمنحهم

 ندماع ، حين في. لهم  ركتت  وهذه الدنيا س أبدا ايموتو أنهم لن الناس يعتقد حيث طريقةب الناس تخدع دنياال.  الناس خداع حاولالدنيا ت

 كلما ألنه.  هللا ريقط في كنت إذا الطريق اهذ في حذرا كن. بالدنيا  نخدعت ال. مسنين  أو شبابا كانوا لو حتى ونهاكيتر وقتهميحين 

 .كلما كنت محفوظا  ، هللا خشيت

".  أوامره وال أرتكب نواهيه " دعوني اطيع ،قائال  جهاد حالة في باستمرار كن:  يراني وهللا معي دائما هللا!  الطريقة بهذه بنفسك تثق ال

 .  عدو أكبر يه نفسك ألن نفسك داهج

ِّكَ  أَْعدَى  َجْنبَْيك بَْينَ  الَّتِّي نَْفسُكَ  َعدُو 

.  ةفرص هاتعطي الو هاجاهد.  األكبر العدو يه ،ك داخل النفس الموجودة ،"أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك". نفسك  الكريم نبينا يقول

 . ركث الطريق عن االنحراف يحاولون الذين وأولئك ركث الشياطين

 

 

 



 

 

 

 

 

 ألن ، اآلخرين أخطاء إلى نظرت ال. ه يظهر يذال الطريق في واالستمرار الشيخ يقوله ما إلى يجب أن تنتبه ،الطريقة  في كنت إذا

 ونالوحيد. خلقوا خالين من العيوب  األنبياء فقط.  عيب ، خطأ لديه شخص كل.  أخطاء دون من شخص أيهللا  يخلق لم. تكفينا  ناأخطاء

 دعونا ،لك لذ. صغيرة أو كبيرة  ، بوعيلديهم  بالتأكيد اآلخرين ،ما عداهم .  األنبياء وذنوب هم ، عيوب،  أخطاء دون منالذين هم 

 استر.  الستار هو هللا اسم.  الجميع تخبر وال ، وجوههم في واضح بشكل همأخطاء تقل ال الناس ءاأخط ترى عندما ، ئناأخطا الى نظرن

 . كعيوب يستر وهللا اآلخرين عيوب

 إبالغ عليهم واجبك ونهأخذي ،ا كبير أو صغيرا شيئا يحدث عندما أنه ، حيث واأصبح الوقت هذا في الناس ألن ، جدا مهم أمر أيضا هذا

 يصبح الناس يذل ذيال الشخص.  الشيطان قبل من سدر  ت   التي األشياء من واحدة وهي ، جيدا شيئا ليس هذا.  الموضوع هذا حول الجميع

 . جيدة ستارال صفة.  جيدة ةصف تليس ههذ السبب هذال. ويقع في الخجل  يفعلون ذلك أيضا اآلخرون خطأال ينتشر وعندما مذلوال

 ، هعن أحدا واخبري ولم اسر هارتكبو اذا ،الذنب  الناس يرتكب عندما ألنه.  هاارتكبت التي ذنوبك ويغفر هللاسيسترك  ،ت ستر إذا. استر 

 نحو .على هذا الويسير األمر  ، غفري ، القيامة يوم عليه يحاسب ال ،حالما يتم ستره . ينشروه  لم ألنهم هللا يستره

 هأن طالما الخطيئة تلك رتكبوني الذين ألولئك عقوبة هناك ثم ،"هللا  هيعرف ما على العباد أن أخفي يجب لماذا " قالوا إذا ، كذلك يكن لم إذا

 .ق هم الطريل أظهر نالذي الناس خطاياوكذلك  الخطيئة أظهر الذي للشخص عقابال من الكثير وهناك ، الطريق لهم أظهر

.  الناس على ةصعب اأنهعلى  هايظهر الشيطان ولكن ةصعب تليس ةالطريق. ة الطريق هذه في االستمرار ويرزقنا محفوظة نفسنا يبقي هللا

 كلما ، الناسالمزيد من  ه كلما كان هناكألن الطريقة هذه رؤية الناس يرزق هللا . النبي ةحضر طريقة ، هللا طريقة ، جميلة طريقة إنها

 . المكان ذلك علىتنزل  الرحمة والمزيد من البركة من مزيدال كان هناك

 ، اآلخر تلو احداو.  البالد انحاء مختلف في ينتشر الكفار جحود.  بركةو رحمة وهناك ،يكونون مرتاحين  صالحين الناس يصبح عندما

 القخاأل يعلمون نيذال مشايخويزيد عدد ال هذه الطريقة نتشرت هللا شاء إن. ة حبم أي ولم تبق   ، نعمة أي لم تبق   ، سالم دونب الناس كر  ت  

 ويدخلون النار . والشيطان لكافرا نرجو ان ينهار.  هللا شاء إن

 ومن هللا التوفيق .

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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