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 خيارين
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 شيخدستور موالنا ال ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد
 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

 ويجب أن الا ، فإن نهايته ستكون نار جهنم ، ل هذه الدنيفض  يهللا و يعصي ،هللا  يكون ضدهللا عز وجل في القرآن الكريم أن من  يقول

 وعصىالذنوب ، هللا ، وعمل كل أنواع القذارة ، حياة الدنيا ، هذه الدنيا ، وترك ال. إذا فضل  . الخيار له يظن أنه سيذهب إلى مكان جيد

سيذهبون أيض ا  يعصونه. بعض الذين يؤمنون باهلل ثم  دليس إلى األب إلى األبد وبعضهم الذي يذهب إليه هو النار ، بعضهم هللا ، فالمكان

 . فهو ذاهب إلى النار عن هذه المعاصيوقف نفسه يلكن هللا عز وجل يقول إن من لم ينقذ نفسه وو.  إلى الجحيم

. ال يوجد خيار  أو الجنة النار: إما أن يختاروا  . لذلك ، يمكن للناس أن يختاروا أحد هذين الخيارين من يوقف نفسه يذهب إلى الجنة كل

. لقد أعطي الناس عقال  ، وهللا الذي أعطاهم العقل هو الذي أعطاهم الخيار أيض ا ، بحيث يمكنهم الذهاب  آخر ، ألنه ال يوجد مكان آخر

 . إلى أي مكان يريدون الذهاب إليه

. هللا ال يظلم ، وهذا يعني أنه أعطى الناس  بسؤاله هكذا؟ ال يمكنك أن تتدخل في أمر هللا  هللا؟ هل هذا عدل من  أن يكون لذلك كيف يمكن

، فأنت  اصعب ، لكن إذا سيطرت عليهأمر . إنه نفسك ب. عليك أن تتحكم  هذا أهم شيء - نفسه. لذلك من يتحكم في  خيار اتخاذ القرار

،  نفسناشر  منحفظنا هللا ي!  . حفظنا هللا جهنمنار د أن النهاية ستكون وفعلت ما تشاء ، فمن المؤك نفسك. ولكن إذا ركضت خلف محفوظ 

 . التوفيقمن هللا و . على تقوية إيماننا ويعيننا

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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