
 
 
 
 

 
  

 

 الذنب بالفعل تارتكب
 

 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
 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم يقول هللا عز وجل في القرآن عظيم الشأن ، 
 

 اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا
 

.  شرا مخيرا أ ه كانفعلتما سواء  وهو يشهد عليكهنا ،  كله مكتوب ، اقرأ ما فعلته في القرآن الكريم عز وجل هللا يقول

في الماضي كان الناس  ، هناك أدوات صغيرة اآلن. " ويقرؤونهأيديهم  " يفتحون ملسو هيلع هللا ىلص وهؤالء الناس كما قال نبينا الكريم

 . حياتك كلها تُريكحدثت وأنها متوفرة اآلن ، صنعوا أداة صغيرة يمكن أن  لقد. إنها حكمة هللا  ون بكيفية حدوث ذلكؤسيتفاج
ويزدادون سوًءا  يزدادون إنهمحتى يفهم الناس عظمة القرآن الكريم ، تُصنع هذه األجهزة ولكن ناهيك عن إدراك الناس 

. إذا كنت قد فعلت الخير فعال األجميع  سؤالك وحسابك عنكل فعل وفي يوم القيامة سيتم ، . يتم تسجيل كل حركة وحشية
 . عذاب عليك تبت عنه ، فسيكون  ولمفهو خير ، أما إذا فعلت الشر 

 
تر هللا يسف تجاهر وتفاخر بمعصيتك وشعرت بالحياءفإن لم  لمن ارتكب المعصية " عز وجل هللا يقولسيكون عقاب لك . 

،  غرفةألنك عندما تقرأ كتابك لن تكون وحيًدا في  ، يوم القيامة لن يُهان المرءلذلك  ".سيستر عليك  يوم القيامة عليك وكذلك
 . ، وستنال العقاب على ذلك مما فعلته  باإلهانةفأنت تخجل وتشعر  لكالناس ، لذ ملياراتفأنت بين 

 
وهذه ك يوم القيامة أيضا علي يسترلذلك ، أن أستر عليه "هذا يريد عبدي  عز وجل " هللا سيقولإن خجلت وتبت في الدنيا 

، . لذلك سترها سيتم  يسترها بة لتلك األشياء التي يريد هللا أنكل شيء سيُقرأ ولكن بالنس، كل شيء يُكتب  ة .مهم مسألة
 . هذا قول الشيطان ، كالم فارغ الماذا أخفي ما يعلمه هللا؟" هذ ال تقل القول الباطل "التي ارتكبتها كل هذه الذنوب ل بالنسبة

من هللا و.  هللا إن شاء هللاسيستر عليكم  المغفرة . وا واطلبوا. توب" إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا"  ملسو هيلع هللا ىلص الكريم نبينايقول 

 . التوفيق

 
 الفاتحة .
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