
 
 
 
 
 
 
 

 گناهان را به انواع نرمال دیدن 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا، مدد يا رسول هللا، مدد يا

 ر.شيخ محمد ناظم الحقاني، دستوالفائز الداغستاني، شيخ عبدهللا 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

هللا عز و جل قبول نمی کند انجام می شود، يک گناه است. البته مرتکب  که يز راچقتی يک و

را قبول  کس چيه، من دهم ینم گوش کس چيه به من" ؛می کند گردن کلفتدر اين دنيا دارد. جزا گناه 

 او فکر می کند .دهد انجام خواهد یم که را يیکارها هر تواند یم که کند یم فکر اونمی کنم" می گويد، 

 يزی بگويد.چ چيهميتواند به او  کس چيه که است دنيا يک نيا

 

می نم، يکن شرکت هاآن در ديبا که در اين دنيا وجود دارداطی پقاطی های  زيچخيلی  واقع رد

می کند در اين دنيا نی که هللا قبول زهايچ ،یزهايچ یبعض اما .انجام دهيد دکه بخواهي يزیچتوانيد هر 

 کردند، را کار نيا آنها"می شوند  . البته انسانها غمگينداتفاق ميافتند، اما هرگز در آخرت اتفاق نم يافتن

 غمگين می گويند.  ..."کرد را کار نيا او

  

يز را با دست تان عوض کيد، با دست تان عوضش چيک  داين هم نيز نرمال است، اگر ميتواني

با زبان کار نمی کند، نياز نيست ، با زبان بگويد. دهيد دارشهبا دست تان عوض کيد،  دميتوانينکيد. نه، 

 اين است، ،ناعادالنه ستين درست نيا"قلب خودتان بگوييد  دربيشتر ادامه دهيد، با قلب تان قبول نکنيد. 

 یبزرگتر فتنه م،ييگو یم که همانطور اما د،ينکن تحمل دينيب یم که را یگناهقبول نمی کنم." هر  را

  .دينکن جاديا

 

 یمکسانی که در اين مورد د، نجواب بده را حساب خودشهر کس بايد  آنها و که است یروز

د. آنها می نمی شو مانيپش آخرت یزندگ در نه، روند، قرار می کنند. اگر می دور انگناه از شند،ياند

ها را انجام بدهيم، دهيد اين کار ن! اجازه بدهيد کارهای خوب انجام بدهيم! اجازه دگويند، "ما را بر بگر

در  رسيده است. انيپا به کار اما کنند یم التماس آنهابيايم کار های که انجام داديم ديگر انجام ندهيم،" 

 در که وجود دارند یکسان ،البته. شوند یم مانيپش زمان شتريب که دارند وجود یاديزاين دنيا انسان های 

آی اگر من اين کار می گويد، " نپشيمامی شوند. آنها  مانيپش شتريب خيلی اما ،می شوند مانيپش آخرت

اتفاق نه  نگونهيااگر اين کار به جوری ديگر انجام داده بودم،  شده بودم. روزيپرا انجام داده بودم. خيلی 

، تا زمانی هستند یموقتهای  مانيپشاينها اما ." کردم ینم تصادفر رفته بودم، افتاده بود. اگر کمی ديرت

 در آخرت اتفاق ميافتد.  یواقع یيمانپش. اساس دنکن اصالحکه در ای دنيا هستند، انسانها ميتوانند 

 



 

 

 

 

 

 

 

اينها را ، کنيمگناه را قبول نمی  اين گاه می کنند، ما بايد بگوييم، "ما بنابرين، در مورد کسای که

اين جواب بدهند، اما  از حساب شان بين خودشان و هللا بايد آنها." تسين قبول قابل يزیچ دوست نداريم،

 مهم نکته.  دنرس یم نظر به نرمال گناهان اکنون آخر زمان است،کنيم. ننگاه نرمال   عنوانبه  را همسئل

را  ام دخداون. انشاءهللا نگاه کيم حاللانواع به انواع حرام نگاه کيم، و حالل را حرام را به  که است نيا

 .دارد نگه دوراز حرام  دايما

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه
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