
 

 

    

 عقوبة تعليم الذنوب

 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

. أولئك  هللا سيقفون أمام يثرثرون عليهمن الذين يتحدثون ضدهم والذين ا.  وهم أولياء هللا هميحب نلذياهناك بعض عباد هللا 

قف ي. ألنه عندما ها ونستحقيتعامل معهم بالطريقة التي ييضرهم وسهللا و،  هللا سيقفون أمامالذين يحاولون إلحاق األذى بهم 

 . عندما يحين الوقت هللا لديه عقاب لهم بالتأكيد،  هللا أمام المرء

 بينما،  لآلخرين هيفعلالذي م الشر شخص يعل  إذا كان  " ، نبينا الكريم يقولئ يقول شيئا ويتحدث بشكل سيوعندما يأتي شخص 

. ومع ذلك يتم تدريس  ذلك يعلمام بذلك ، للذي ق الذيول ألل تكتب تلك الذنوب الكثيرة، الذنوب  يرتكبونالكثير من الناس 

 ." أجرهاالكثير من الحسنات ويتلقى  المرء ينالمن خاللها ، والتي ا العديد من األشياء الجيدة والقيام به

.  العلماءب، كما أنها ال تعترف باألولياء ، كما أنها ال تعترف  الصحابةب. ال تعترف ه الطائفة هذ تظهر،  في اآلونة األخيرة

. ولكن الكثير من  وأصبح مثل الموضة . يعلمون هذا لآلخرين الفوائد الدنيوية بالحصول على قرشين منيهاجمون الجميع 

 .ه عقاب ونعانوسيأيضا  مكتب لهسي  ي ذ، ال يرتكبون هذا الذنبالناس 

،  ، أجدادنا ". أسالفنااتبعهم ، و أحترمهم،  ، لدي أولئك الذين أحبهم لدي أولياء " القرآن أيضا فيذلك يقول  وجلهللا عز 

الكثير من ب وقاموا دعائهممن االنتصارات من خالل  بالكثير وافاز.  الشيوخ واألولياء في طريق اإلسالم أللف سنة احترموا

 . الخدمات

أي شيء سوى القيل  ونتفعل ال م؟ انك ونماذا تفعل . ما فعلوه ايحبو معنهم ولل سيئ بشك اتحدثو نشخصان وقحاجاء ،  اآلن

. نرى أن  الناس هؤالء واتبعيال أن . يجب تحذير اآلخرين  سوى انكم تسخرون وتفترونأي شيء  ونتفعل ال م. انك والقال

 . للذي أظهر الطريق كتب ايضاهذا الذنب ،  . ولكن مع تزايد أعدادهم هللاالى م نحيله.  أعدادهم زادت كثيرا

 ستكون. تهم عاقبم ستتم. إذا لم يتوبوا ون عاقبي  سبالتأكيد  م، فإنه . ومع ذلكيعاقبهم أن  هإلى هللا أوال ألن هللا وحده يمكن نحيلهم

 . مسألة مختلفة إذا تابوا

، هذا  . لذلكوجل يقول هللا عز "،  ذنب له، ال  الذنب، يبتعد عن  يتوب الشخص الذي ". " التائب من الذنب كمن ال ذنب له" 

العقل  يرزقهم. هللا  لهم هللا غفر، و تابوا، الذنوب هذه  ارتكبوا مثل، هناك الكثير من الناس الذين  . معظم الوقت الباب مفتوح

 التوفيق . ومن هللا . الذنوبهم يرتكبون ونجعلياآلخرين و يضلواال  لكين لهم الطريق الصحيح بي  هللا ي.  والذكاء

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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