
 

 

 إٌمانعندك  ٌكون لكً

 ساداتً ٌا مدد هللا، رسول ٌا مدد . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب

 .الجمعٌة  فً والخٌر

 وأظهر الجمٌع هللا بلغأ.  الدٌن هذا نع ٌسمع لم بعضال أن ٌعتقدون الناس بعض.  العالم أنحاء جمٌع فً اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلص نشر الكرٌم نبٌنا

 . الحال بطبٌعة دغالاأل فً ٌنالموجود باستثناء.  الصحٌح الطرٌق

 فً سٌُسؤلون ،ٌتبعوه  لم إذا.  الدٌن هذا اتباعب جمٌعا ملزمون ، العالم هذا فً ٌعٌشون الذٌن اآلخرٌن األشخاص من الكثٌر فإن ، ذلك ومع

 هً معصٌة أكبر.  حراموال ٌُسؤلوا عن الحالل لن.  للغاٌة سٌئ استجوابب سٌمرون اإلسالم دٌن فً لٌسوا الذٌن الناس هإالء.  اآلخرة

 ذنب . الكفر بعد لٌس.  اإلسالم قبول وعدمباهلل  الشرك

سٌجٌبون .  ذلكسٌُسؤلون عن  ، واسرق إذا.  شربوا إذا لشربا سٌُسؤلون عن ، الدٌنب ٌقبلون الذٌن ألولئك بالنسبة ، العادي للمسلمبالنسبة 

 الكفر.  أكبر ذنب هناك. عن هذا  الكافر لن ٌُسؤل ولكن.  شًء كلسٌُسؤلون عن  .سٌُسؤلون عن ذلك  ،ظلموا  إذا.  اآلخرة فً ذلك عن

 . ذلك بعد أكبر لٌس هناك ذنب. ذنب  أعظم هو

. إنسان  توقتل جرٌمة أكبر ارتكبت لقد ال . ؟ المحكمة فً ضربهعن  كلونؤسسٌ هل.  هقتلت النهاٌة وفً ، هضرب ، إنسان هزٌمة ٌمكنك

 أو الحٌاة مدى بالسجنحكم  تتلقىإما . اإلنسان  قتلت لقد.  اآلن بعد ،"بهذا القدر سحقتهو ، رالقد هذا هتضرب" لقد  ،محاسبة هكذا  ٌوجد ال

 وٌتم العقاب تتلقى.  ذلك على ٌسؤلونك...  قتلهت لم ولكن الرجل ضربت ، للمسلم.  اآلخرة فً نفسهاألمر . فٌك حكم اإلعدام  ٌنفذون

 سإالك ٌتم لن.  ذلك ستُسؤل عن:  هللا دٌن فً تإمن ال أنت ، هللا نبً فً تإمن لم.  أخرى قصة صدقت ال مباشرة ، ذلك ومعتحرٌرك . 

 . ذلك عند آخر شًء أي عن

 كونٌعاملس ، الكفر فً كنت وإذا ، باهلل اإلٌمان عدم بعد.  عربً أو تركً كنت إذا ما ٌهم ال.  جنسٌتك عن تُسؤل لن ، كنت من كائنا كن

 ال الذٌن أولئك هناك.  باهلل ٌإمنون ال انهم ٌقولون. ٌن حذر ٌكونوا أن ٌجب. البلطجً  مثل ٌتصرفون الناس بعض.  فراالك معاملة

 ندموا ، إذا هللا سٌقبل.  اآلخرة فً اآلن بعد ٌفٌد ال والندم جرٌمة أكبر ارتكبوا لقد. سٌُسؤلون .  الدٌن واترك والذٌن هللا دٌن فً ٌإمنون

 والدٌن هللا بآٌات واالستهزاء ، والعصٌان التمردبٌستمرون  الذٌن أولئك ولكن.  توبةال هللا قبلٌ. الدنٌا  فً الطرٌق إلى وعادوا ،تابوا 

 .فً ذلك الوقت  مفٌدا ٌكون لن والندم. سٌؤسفون 

َّبِعُوا   َوالَ  " ،وجل  عز هللا ٌقول ٌ َطاِن  ُخطَُواتِ  تَت  "الشَّ

 مه الشٌطان أتباع.  اآلخرة فً موت هناك لٌس ولكن سهل الموت. ٌدمرك و سٌئة أماكن إلى الشٌطان ٌؤخذكس.  الشٌطان خلف تذهب ال

 . األبد إلى العذاب فً

 طوٌلة األحٌان بعض فً الحٌاة.  عجل على تصرفوال ت ، المحاسبةب قم ، األمور زنقم بو ، العالم فً كوجود أثناء جٌدا فًكر ، لذلك

. القبٌل هذا من شًء أي ٌوجد ال. الحق وقت فً أفكر أن أستطٌع أو الحق وقت فً أتوب ٌمكننً أن تقل ال. قصٌرة  األحٌان بعض وفً

 شرور من جمٌعا ٌحفظنا أن هللا أسؤل. حفظك  وٌتملك هللا  ٌغفر ، الصحٌح الطرٌق إلى جئت إذا.  عبادة التفكٌر ألن.  الفور على رفكً 

 بحرمة الفاتحة . . هللا شاء إن ، الشٌطان وشرور أنفسنا

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً

، زاوٌة أكبابا ، صالة الصبح 2102آب  22  


