
 

 

  

 سيحاسبهم هللا

 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

العظيم الخالق هللا تبارك  

 أن يحاول كان آدم ابن.  جميل شيء كل وجعل طريقة أجمل في شيء كل هللا خلق.  هللا هو الوحيد الخالق ". العظيم الخالق هللا تبارك" 

 . مالقد من شيئا يفعل

 تركو ذلك قال ،"هذا قتلت ، هنا. " وقتله أحدهم رأس قطع. ين دعب جلبوا".  ويموت يعيش( سالمال عليه) إبراهيم أجعل " نمرود قال

 يعيش تجعله نكإ" له يقل لم سالمال عليه إبراهيم ، حديثه من جزءا يكون ال حتىلذلك ". يعيش الشخص هذا جعلت لقد" قال. حرا  اآلخر

 وتغرب من ، الشرق تشرق من الشمس هللاجعل  " قال.  األخرى األمثلة من الماليين هناك بالطبع.  أفضل شيئا له قال..."  ويموت

 ". الشرق من وتغرب الغرب من تشرق جعلها يمكنك كان اذا ما نرى نادع.  الغرب من تغرب الشمس.  الغرب

 اوينتجونه اهونيأخذ.  هللا هاخلق األمور المادية هي ايضا.  هللا هاخلقالتي  األشياء تغيير يحاولون علماء أنهم يعتقدون الذين أولئك ، اآلن

 هؤالء من واحد وكل!" إله أنا" مرودن قال.  نمرود مثل أنهم يعتقدون ذلك يفعلون عندما.  هللا قدمها أشياء ال تزال لكنها ، آخر مكان في

 . هللا خلق ما تغيير يريدون" ؟مفعلت ماذا" ،عن ذلك  سألهموسي حساب إلى يدعوهمعز وجل س هللا ، ذلك ومع. هكذا  نفسه يعتقد

هللا كالم يبدلوا ان يريدون  

هللا خلق فليغيرن  

 حسابهم عسير . سيكون.  باهلل يفكرون وال هللا خلق ما تغيير يريدون. وأخبر عنه  عز وجل هللا هذا ما قاله

 اإليمان". عددهم قليل  يؤمنون الذين أولئك " عز وجل هللا يقول.  الخير عن بعيدا ويبقى ، شيطانال مع يتوافق ،يطيع نفسه  دائما آدم ابن

 همأن يدعون إنهم.  العالم في سماعها يمكن أسمائهم حتى الشر أنواع كل وافعلي أن ويمكن قيمتها يعرفون ال الناس ولكن ، جميلة نعمة

من معهم  يجعل هللا شاء إذا ولكن ،وكذا وكذا  جامعات لديهم.  هميرا هللاإن . يحاسبهم  سوف هللا ولكن ، الشر يفعلون وهم الخير يفعلون

 شر، ضار، للعالم يفعلونه ما. للبشر  فائدة ون أيقدمي وال بالضرر ونتسببي ،فعلوا  وإذا.  خطأ أنه يفعلونه ما لهم ويظهر يرتدون عليهم ،

 .لمقدار  وفقا شيء كل هللا جعل.  آخر شيء وال

بِِمْقَدار   ِعنَدهُ  َشْيء   ُكل    

 لعالمل بالضرر ونتتسببعن غير علم  ثم ومن ،ون لطتخ مإنك.  خلقي وما كيف يعلم هللا.  حساب له شيء كل ". بمقدار عنده شيء كل" 

 .م ألنفسك ضررا ونسببوت ، للبشرية ضررا يسبب مما ، بأسره

 



 

 

 

 

 .علما  ليس هللا يعترض على كل ما ألن ،علما  عتبري ال. الشيطان  أسلوب إنه. علما  ليس هذا الحقيقة في.  هللا إلى عودوا!  العلماء أيها

َ  يَْخَشى إِنََّما اْلعُلََماء ِعبَاِدهِ  ِمنْ  ّللاَّ  

.  هموصدقال ي أن الناسيجب على . حسابهم سيكون عسيرا .  اهللب ونعترفي وال ، هللا يخافون ال انهم ". العلماء عباده من هللا يخشى إنما" 

 . آخر شيء هللا ومحاسبة شيء محاسبتهم ، ذلك ومع. وقضوا عليه  كله العالم وادمر لقد. العلن  في ، واضح يفعلونه ما

:  هللا شاء إن تنظيفه سيتم كله العالم يصل وعندما ،قِبله  من شخص يرسل.  هللا شاء إن أيضا العالم فسينظ.  هللاسيزيلهم  ، النهاية في

 من هللا التوفيق .و . هللا شاء إن األيام تلك الى صلن جميعا يجعلنا هللا.  إليه نصل جعلناي هللا.  سالمال عليه مهديال

 الفاتحة .
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