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 مسؤول عن كل شيء
 

 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
 

كل شخص مسؤول عما يفعله ،  ". كُلُّ اْمِرٍئ بَِما َكَسَب َر۪هين  يقول هللا عز وجل في القرآن الكريم بسم هللا الرحمن الرحيم " 

نظر هللا ، حتى ال ينكر أحد حتى أصغر األشياء ، سواء نسيناها أم  تحت. يبقى كل شيء  . كل شيء مسجلعليه وسيحاسب 

كل شخص سينال األجر . عنه  نُسألس لكي نُحاسب عليه .. يتم تسجيل كل شيء وحفظه ، ينسى  ننسى ولكن هللا القد .  ال

 على ما فعله .قب ويعاقب يتحمل العواس. ولكن إذا أخطأ على خير ستكون نهايته و من خير ما يفعله على

أنه على الرغم  الشريف حديثالفي  الكريم صلى هللا عليه وسلم قال نبينا. وهذا صحيح لدرجة أن  أهم شيء هو اإليمان باهلل

ال شيء أسوأ من ذلك فالنتيجة  ، هللامع  أحدوعدم اشراك من أن الخير والشر ممكنان ، إال أن األهم هو قول "ال إله إال هللا" ، 

ال  " أو سرق ، أو فعل الشر ، إذا قال : إذا زنى أحد ، حديثال. كما قال نبينا صلى هللا عليه وسلم في  إلى األبد النارستكون 

يطان يحاول أن أما إذا أصر على اإلنكار )وهذا العناد هو ما يريده الشيطان ، ألن الش نيل عقابه .يدخل الجنة بعد  " إله إال هللا

وال باهلل ،  منيؤ، وبعد أن  فيُحاسب على ما فعله من خير وشر. أما اآلخر  له نجاةيدخل الناس إلى النار( ، فبسبب ذلك ال 

 . إن شاء هللا ، الجنة النهاية يدخل ، في يشرك به شيئا

. وإن فعلت  نا أحدانفعل الشر ، ال تقل أنه لم ير . عندمااإلنتباه لما نفعله لكن األهم هو و.  بالنسبة له ، هذا هو الشيء المهم

عليه في  حاسبالدنيا ، حتى ال تُ  هذه هم فييلع عًوض، أو  اطلب العفو منهم. وإن فعلت شيئًا ضد الناس ،  ب واستغفرفت

 . اآلخرة ، وتكون طاهًرا

؟ الدنيا ن طاهراً في اآلخرة. ماذا تكسب أيضا في أن يكو لمنفعة اإلنسان.  أصعب وأسوأ شيء وذنوب بحملإن دخول اآلخرة 

! كلنا نرتكب  . كن حذرا وأنك ربحت بعض المال من ذلك فالن وفالنال يهم كم تكسب ، ال تكن سعيًدا ألنك خدعت 

يعاملنا  هللاغفور. هو ال. هللا يغفر لنا . هللالك  الناس يرتكبون المعاصي ، ولكن إذا طلبت المغفرة وتبت ، يغفر هللاالمعاصي ، 

حفظنا من الذنوب هللا ي!  . ال سمح هللا ، فإنهم سيعانون من العقاب يطلبوالكن إذا لم و. يطلب المغفرة يغفر لمن  هللا.  بالرحمة

 . من هللا التوفيقو.  إن شاء هللا

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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