
 

 

  

 ال تفرح بالشر

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

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

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

األشياء التي ليست  ونظهري. على أنه جيد  سيئالسيئ وعلى انه خير الو الصالحين ن. إنهم يظهروآخر الزماننحن نعيش في 

يقول .  هللا ال يوافق على هذاإن . ا أشياء يمكن القيام بهكأنها ،  عادية أشياءعلى أنها ، ا القيام به يجب، واألشياء التي ال  جيدة

 :الكريمة في اآلية  عز وجلهللا 

 إِنَّ الَِّذيَن يُِحبُّوَن أَن تَِشيَع اْلفَاِحَشةُ فِي الَِّذيَن آَمنُوا لَُهْم َعذَاٌب أَِليمٌ 

أكثر  يكونون،  كلما فعلوا ذلكأنهم الناس اليوم يعتقدون ".  إن الذي يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم" 

ه هذ الذي فعلوه فيالشر ردا على الشر  سيحصدون. انهم بالتأكيد  . العذاب ليس فقط في اآلخرة عذبهميهللا إن ،  . ال سعادة

. يسبب  العذاب ردا على ذلك هميعطي عز وجلوهللا  الذنوب يرتكبون". الناس  أنت تجني ما تزرع " . يقول المثل أيضا الدنيا

أن  الدنياجمال ي من . ال يمكن أل أي شخص يبتليهللا ، هللا ال ال سمح .  ضيقفي ال ويجعلهم،  مرضبال يبتليهم،  لهم ألم

 . عن الشر ويبتعد، ويستغفر  أن يتوبالمرء  يجب على.  فائدة عندما يأتي الضيق لهكون ي

، وبنفس  . ألنه بمجرد أن يكون في العراءالذنوب ، والناس يقلدونهم ويرتكبون  مختلفة باسم الموضة بأفكارإنهم يخرجون 

 يرتكبون، بل  . ليس ذلك فحسب عاديهو منه وضرر  التدريجيا كشيء  يظهرون الذنوب، شيئا فشيئا الطريقة شعبنا أيضا 

 .معصيةمن المؤكد أنها تستحق العذاب عندما تكون . ه أيضالونقبيأولئك الذين يفعلون ذلك أو  معصية علىأكبر. إنها  معاصي

. هناك  أيضا الدنيافي  مؤمنون. هناك  وفي اآلخرة الدنياتعاني في  هللا ستتم المحاسبة. سيجعلك. يحاسب لن  عتقد أنهي اإلنسان

. نسمع عن ذلك العذاب في  مالناس الذين ال يحبون هللا ه أن ، وكيف في السعادةهم هللا  أهل أن ف األمثلة التي تبين كيفاآل

 . . انها ليست كما في الماضي بعد اآلن والناس يسمعون عن األحداث التي تحدث في الطرف اآلخر من العالم كل يوم

إذا كنت  بتغييرهقم . على األقل  عندما نرى هذا الشر نينعني أننا بحاجة إلى أن نكون حزيهذا ي، يدا سع تكن، ال  ومع ذلك

يحتشد ،  القيام بذلك ما تحاول. عند ، تحتاج إلى القول أنه ليس من المناسب تغييره قادرا على لم تكن. إذا  قادرا على تغييره

، على األقل يجب  . لذلك قلت ذلكك نأ آسفتك ونجعلي، و ويصرخون يصيحون، يجعلونك تخجل الشياطين ، حولك مئة من 

.  ما يحدثبنحن ال نقبل  " عليك أن تقولبالسوء حيال ذلك . شعر يجب أن تولكن  الشربداخل من الأن ال تشعر بالسعادة 

 ". يهديهم. هللا  ال نوافق عليهو نون لهذا الوضعيحز. نحن هؤالء الناس هم أمة نبينا الكريم

يوم  ال يمر. " المخدراتستخدم ي. ابني  هربت ابنتي من المنزل كل يوم "نقرأ في الصحف ، ويأتي ثالثة إلى خمسة أشخاص 

كيف تمكن هؤالء الشياطين من اختيارهم؟"  : " ولكن يجب أن نكون حزين ا. ال يمكننا أن نكون سعداء بهذفيه شيء  ال يحدث

 الوعي. هللا يعطي  الناس وقع فيه الذي". هذا هو الوضع  المال بالقوة ونأخذينا ونضربويإذا لم نعطهم المال  يقولون "

 . ألولئك الذين يفعلون ذلك واإلدراك



 

 

 

 

 يتوبوالهم، إن لم كله مال العالم  . حتى لو كان أولئك الذين يعتقدون أنهم يستفيدون من هذه األعمال ال يستفيدون على اإلطالق

 إنهم.  أسوأ من الجحيم بالنسبة لهمهذه الدنيا أنه يجعل ذه الدنيا حيث في هما يجعلهم يدفعون بطريقة وجل س هللا عزالى 

يعانون س،  يتوبوا م. وما داموا لهذا لن يمر مرور الكرام . ين قرشمن أجل حياة الكثير من الناس وكثير من األسر  وندمري

 . ، سيكون هناك أكثر من ذلك بكثير . أما بالنسبة لآلخرةذه الدنيا في ه

يقومون  اشخاصهناك يجب ان ال يخدعه الشيطان . .  يفعل شيئا واحدا من شأنه أن يضر هذه األمةيجب على الشخص أن ال 

. إنهم  سم ألنفسهمليس له فائدة وهو  إنه عمل. أي بركة  بدونعمل ولكنه ،  بأعمال سيئة من أجل كسب الكثير من المال

كثير من ال. إيمان  ، وصحته عائلتهمن ،  أطفالهمن ،  هخرج منت. م نفسهأل، لكنهم يأخذون السم الحقيقي  يسممون اآلخرين

.  هللا مخافةالحكمة  رأس.  من الناس وال يخجلونهللا  وا ال يخافونأصبح وقد،  الناس لديه عطلة نهاية األسبوع في هذه األيام

 . تفعل كل الشر إذا كنت ال تخاف هللاس.  ، لن تفعل أي شر إذا كنت تخاف هللا

.  . اتبع هللانفسك . ال تتبع يختبر نفسك ، يمتحنك . انه  منه مفر ال من يجب ان نخافه .هو وجل  ! هللا عز الناس! اتقوا هللا أيها

. هناك بعض الناس الذين فعل والدهم شيئا ]خطأ[  به ما تقوممستفيد سبعة أجيال يلن  ،. وإال  في راحة ونكونتأنت وعائلتك س

، ال  مهما فعلنا . يقولون " إلى أحفادهم قد وصل الذي فعله أجدادهم ئ. إن الحظ السي لى أطفالهمالحظ السيئ وصل إ هذاو

الحظ  هذا ، وقد امتد . ألنهم يأتون منه ثم ترى أن جدهم فعل شيئاومن . هناك شيء خاطئ ".  يمكننا االستمرار في العمل

.  يفيدهم أيضا ن، ل من ذلك الطعام أكلواأنهم طالما ،  فعله الجد، ولكن بسبب الشر الذي  . ليس لديهم خطأ لهم أيضا ئالسي

 .فائدة وليس هناك  ذهبتالبركة 

، ا كن جيدي. إذا لم  إذا كان جيدا اعطوهم،  األطفال شيئا دارا. إذا  . الناس بحاجة إلى رعاية أطفالهمآخر الزمان نحن في 

،  الشياطين هذا الزمن تكثر فيه.  يأتونمن اين إلى أين يذهبون و انتبهوا. ين هم مع أصدقاء سيئو. ال ترسلين حذر وانوك

، السوء زادهذا السبب ل. آخر الزمان . وأفرج عنهم أيضا ألنه قدس هللا سره الشيخ موالنا يقول  . "لقد سجنوا"ار شروالجن األ

 . والضعف القذارة

 وعلموهم قول بسم هللا الرحمن الرحيمصالة ، دون بالمنزل  بمغادرةلهم ال تسمحوا :  أيضا أوالدكم ين وعلمواحذر ونواك

، لديك واجب  . لذلكانتبهت إذا هللا ك لن يترك.  . بنفس الطريقة مرة أخرى عندما يعودون مغادرةالعلى وشك يكونواعندما 

  من هللا التوفيق .و . إن شاء هللا ويهدي األوالد،  أمة محمد يساعد. هللا  واجب أيضا اليك لديهموأولئك الذين يستمعون 

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

بعد الحضرة، زاوية أكبابا ، 9143 صفر 2017/28 -11- 17 


