
 

 

  

 كل شخص مسؤول عن تصرفاته

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

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

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

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم . بسم هللا الرحمن الرحيم

نَساُن أَن يُتَْرَك ُسًدى  أَيَْحَسُب اْْلِ

أحد يراقبهم ، وخلقوا بأنفسهم "؟ هللا عز "أيحسب اإلنسان أن يترك سدى". هل يعتقد البشر أنهم ليسوا مسؤولين ، وأن ال 

وجل يسأل في القرآن الكريم . " خلقناه من نطفة ثم أصبح إنسان ". عندما يصبح إنسان ، هللا عز وجل بالتأكيد على بينة من 

 ما يفعلونه وما يجب القيام به وكل شيء . يجب ان ال يعتقدوا أن أحدا لن يحاسبهم .

م والزمن ، يفعلون كل شيء وليس هناك أي مسؤولية . يفكرون " نحن أحرار. نعيش كما نحب "، الناس اآلن ، في هذا اليو

بالخطيئة والذنب . الناس ال يتزوجون حتى . مثل أوروبا اآلن . ليس لديهم حاجة  ئون ذلك . لهذا السبب كل مكان مليويفعل

يحاسبون عليها . هذا ليس كالما فارغا . بعد ان تنتهي للزواج ألنهم يستطيعون فعل كل ما يريدون . هذه خطيئة كبيرة . س

 سيحاسب ! ستحاسب على ذلك "ماذا فعلت؟ ما الذي فعلته ؟ لماذا فعلت ذلك "؟ لقد خلقت وأنت مسؤول اآلن .

ب . هللا لم يتم خلقك ألنك أردت ذلك . خلقك هللا هكذا ، في هذه الحالة ، كإنسان . كان يمكن أن يخلقك كحيوان أو حجر أو ترا

،  هذا الشكل ، في أجمل حال ، لكي تذكره ، تشكره علىأي شكل من األشكال . خلقك  علىعز وجل يمكن أن يكون خلقك 

وتسير على الطريق الذي أمر به . ترى أنهم ال يذكرون الدنيا على اإلطالق . ومع ذلك ، ستُسألون ألنه أرسل األنبياء . 

انتهيت من الجامعات . ليس هنا فقط ولكن الناس يذهبون في جميع أنحاء العالم للدراسة . أعطانا هللا العقل . لقد تم تعليمك و

 يتعلمون كل شيء . هم فقط ال يتعلمون أوامر هللا . لهذا السبب سيُسألون !

هناك إيمان من المحزن أن هؤالء الناس يسمون مسلمين وقد نسوا هللا وال يخافون هللا . لم يبق هناك خجل أو تواضع . لم يبق 

عندما ال يبقى أي تواضع . أولئك الذين لم يبق عندهم تواضع قد فقدوا جمالهم وتحولوا إلى مخلوق قبيح . كلما ارتكبوا ذنوب، 

 وأسوأ ، وينفضحون . أكثر قبحاكلما اصبحوا 

وضع العطور كما يحلو م الذنوب لها رائحة قذرة جدا . حتى لو لم يشعر بها الناس ، أولئك الذين يرتكبونها يشعرون . يمكنه

لهم . ال تزال رائحتهم نتنة . الذنوب لها رائحة قذرة . المرء يريد أن يبتعد عن ذلك بكل الوسائل الممكنة . هللا يهدي هؤالء 

 التوفيق . ن شاء هللا . ومن هللاالناس . هللا يهدي أمة محمد ، أولئك الذين يدعون اإلسالم . هللا يحفظنا ، ونكون وسيلة للهداية إ

 الفاتحة .
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