
 

 

    

	یجب أن ال یكونوا عنیدین ولكن توابین

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

. ھناك طریق واضح یظھره هللا والناس ال یستطیعون الذین شذوا "، ألن ھناك الكثیر من الناس یجعلنا نشذ هللا ال  یقولون "
الكثیر من المتاعب  ذلك ھناكالرغم من  وعلى.  عن مسار أوامر هللا یضلھم. انھم یتبعون شخص وھذا الشخص  رؤیتھ

 . . یعتقدون انھم على الطریق الصحیح على ھذا الطریق ینمستمر ونزالیال  ،تصیبھم والكوارث 

رسول  دمحم هللا إال ھال إل من قال "كل .  هللابھ حقیقي یفعل ما أمر إیمان  لدیھ ، شخص مؤمنال.  إلى النظر قلیال ونتحتاج
ل اكتم وكلما، على أكثر  یمان تحصلاإل. وكلما فعلت المزید من  . ھناك أبعد من ذلكمرتبة أدنى ذه ، ولكن ھ " ھو مسلم هللا

 . . وھذا ھو أھم شيءمؤمنا تصبح  كإیمان

أحدا".  ظلم"ال أ تعالى . قال هللا ، ھناك أیضا حقوق اآلخرین . ومع ذلكن حقوقھ ألولئك الذین یتوبو عز وجل یسامح عنهللا 
یمكن أن یحدث أیضا دون علم، . یسامحك ذلك الشخص حتى  طلب السماح من، فأنت بحاجة إلى ین إذا انتھكت حقوق اآلخر

 . من ھذا الشخص السماح، یجب علیك بالتأكید طلب  بھ عن علمبالنسبة لما تقوم ،  . ومع ذلكیعفو عنك هللا 

. یمكن أن یكون غطاء كما علیھم ان یعوا . المخدوعین ؟ ألن ھناك الكثیر من الناس  نقول ھذا. لماذا  ھناك حادث وقع ھنا
كرامات ون بالقبلیوال  ءولیاباأل ونقبلیال  ھمنتحدث عنالذین . ومع ذلك ھؤالء الناس ھا أحیانا أشیاء نحن ال نفھم ءولیایفعل األ

 !غیر محترمین . ھؤالء الناس  . ھم لصوص . ھؤالء ھم األشخاص الذین ینتھكون حقوق اآلخرینحتى 

 مناصبإلى  تصل، وأنت بعمل شخص ال قام.  عقبة أمام رزق اآلخرین ونحقوق اآلخرین ویشكل ونأقل ما یفعلونھ ینتھك
 ولھذه األسباب،  . لقد ساعدوك ألنك قلت أنك ستخدم ھذا الشخص، أعطوك معاملة تفضیلیةحتى  حافكالدون العمل أو بمعینة 
 وما زلت، الشخصیة عت اآلخرة للمصلحة قد بل[هللا].  عبادهللا ولكن من أجل  لوجھ. ھذا لیس  إلى مناصب رفیعة وصلت

 . فكر أنك على الطریق الصحیحت

". ال  لقد وعدت " تقول.  وأنت ال تخجل ھ. ھناك شيء تحتاج إلى أن تخجل من ھنا ھخجل منست. ھناك الكثیر  ضحوا الوضع
 .لشخص ما  عبدا. نحن لم نعد بأن نكون  :د ابأن نكون عب عاھدنا. لقد  هللا معلى كال كالمھیعلو أحد 

أحدا  خلقلم أ . یقول ":  عبادا. إنھم یعتبرون أنفسھم أوال  نفسھمأل على انھم خدماآلخرین  یعتبرون ءولیااألال و،  ال أحد
 ".ا : دكن عب " . یقول . ال یرید ذلك. نحن أمة نبینا الكریم  الكریم نفس الشيء نبینالآلخر". یقول  عبدا

!  وا: استیقظ ھذا السببل.  شیطانالخدمة ل. یعملون مباشرة  ال یستمعون إلى أسرھم وال یستمعون إلى الدین وال أي شيء آخر
. وهللا یقبل التوبة. ھناك حقوق اآلخرین واتوب. اجید اسلوبالیس  االطریق. ھذ ان ھذع ارجعواھذا البلد.  واذنقاأنفسكم و واحفظا

 شیطان.العلى طریق  من ھو یسامحعلى طریق هللا ولكن لن  اشخص یسامحعلى ھذا النحو، ألن العبد قد  ما دمت لك غفرلن یُ 

 



 

 

 

 

. العناد ھو تحل علیھم ، على الرغم من أن الكثیر من المتاعب والكوارث  . ال یزالون یستمرون بعنادعلیھم ان ینتبھوا ،  لذلك
. في حین أن العناد ھو نوعیة  على طریق هللالذي ھو . الثبات ھو نوعیة الشخص ثبات . ھناك عناد وھناك صفة الشیطان 

 . عنید الشیطان.  طریق الشر، على الشیطان الشخص الذي ھو على طریق 

 تُوبُوا إِلَى هللا
 یأتوا، یجب أن  . حتى لو كانوا ال ینقذون أنفسھم ھنا ھذا النوع من الناس یجب أن یتوبوا ".توبوا إلى هللا"ل وج یقول هللا عز

 . ھنا أیضا امفیدسیكون ھذا . ولكن  في اآلخرة لوج هللا عز حضرةإلى  یننظیف

.  هللاواصلحنا  نا". حفظالخائنین هللا لعن . الخائنین هللا ال یحب إن  . یقول "كثیرة  عنھ القرآن الكریم في أماكنحدث ت.  الغدر لیس جیدا
. إن شاء هللا ھذه ھي أرض العثمانیین  مة محمد اآلنأل. ألن ھذه ھي األرض الوحیدة التي تركت  أمة محمد من ھؤالء الناسحفظ هللا 

.  سلمین إن شاء هللاتساعد المسواألرض التي  عالم الكفرالیھا ضد . قد تصبح األرض حیث یمكن لجمیع المسلمین اللجوء  وستبقى نظیفة
 ومن هللا التوفیق .  . . كن مع هللا ن مع الكفرال تك

	الفاتحة .

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
الفجر، زاویة أكبابا ، صالة 1438 شعبان 2017/72 -5- 23 


