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  حاسب نفسك

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

"َحاِسبُوا  ملسو هيلع هللا ىلص، أن یفكروا في أفعالھم كل یوم سواء قاموا بأعمال حسنة أو سیئة. یقول نبینا الكریم یجب على البشر، وخاصة المسلمین
ت أعلى المسلمین أن یسألوا أنفسھم "ھل أسیجب  ،في حالة ربح أو خسارة. في اللیل أَْنفَُسُكْم قَْبَل أَْن تَُحاَسبُوا". من الجید قیاس ما إذا كنت

لك. وإذا كان علیك یكفیھم ذ، اویستغفرو ایتوبو یمكنھم أن، تعلق با� عز وجلباألمور التي ت ؟"ئًا سیئًا ألحدمعاملة أحدھم؟ ھل فعلت شی
 ، ألن كل شيء مكتوب.أیًضا. ستكون مرتاًحا األمر سیتم حل ،دما تسدده، فعندفع حق شخص ما

. 
أین ذھبوا. إنھ ، كانوا یكتبون ما فعلوه، . في ذلك الوقتیكتبوا وا، لم یعد. في الوقت الحاضرعلى دفترتدوین ال الماضياعتاد الناس في 

لكن الناس في الوقت وجید ولیس سیئًا على اإلطالق. أمر إنھ  ،من مات ،دمن ولِ ناس ذلك. إذا كتبوا أین ذھبوا ، ألمر جید أن یكتب ال
. الناس لیس السرعة اآلن ھذا زمنسبب ھذا وذاك. یقولون ، ببسبب التلفزیون والھواتف الذكیة الحاضر لیس لدیھم الوقت للقیام بذلك

 ذكریاتھم. كانوا یدونون الماضيلكن الناس في ولدیھم وقت للجلوس والكتابة. 
. 

ھناك مالئكة  .یرونھ یوم القیامة. "ِكَراًما َكاتِبِیَن". سالدنیا ه، فھناك من یكتب لھم. لكنھم لن یروا ذلك في ھذحتى لو لم یكتب الناس اآلن
الموجود على  المالكخطأ. الخالیة من المعاصي. إنھم ال یكتبون  هلالج لج هللا ا، مالئكة خلقھ مشّرفةھم مخلوقات إن. الشمالعن عن الیمین و
الذي على الیمین "ھل أكتب ھذا؟" یسأل  الشمالالموجود على  المالك. الذنوبیكتب  الشمالالموجود على و الثوابالیمین یكتب 

 كتب.تُ  ال ،. إذا تابالمرءیكتبونھا عندما ال یتوب  في النھایة،ساعتین وأكثر. ، ون ساعةوینتظر
. 

مالئكة تسجل أفعالھ كل ثانیة. نحن ال نحتاجھم. ولكن من أجل إظھار عدل هللا  لدیھلذلك ال تعتقد أننا نعیش من أجل ال شيء. كل شخص 
صحیح  ما ھولذلك. سیرى الجمیع على أي حال أین فعلوا  داعي"أنا لم أفعل" ، سیُعرض علیھ. ال  المرءعز وجل یوم القیامة. إذا قال 

یوم القیامة. أعطى هللا عز وجل ھذه األشیاء للجمیع.  تستحيسب نفسك أوالً حتى تصبح نظیفًا وال اح، وأین فعلوا الخطأ. لذلك، قبل كتابتھ
 عظیم. هللا ال ینقصھ شيء. هلالج لجهللا  لكومُ ملیارات منھم ال یوجد أحد بدون مالك. ھناك المالیین وال

. 
 ،لكن بالنسبة لآلخرینوھذا أھم شيء. یعود حق هللا عز وجل بالتوبة. خذ حق أي شخص. أنال أن  یجب، یجب أن ننتبھ إلى ھذا. لذلك

حفظ الجمیع. هللا ی. هلالج لج ثم یغفر هللا، ومن أوال لذلك یجب أن یسامحعلى حقھ.  ةعدل. وأعطى كل فرد سلطبلكل إنسان حقھ  هلالج لجأعطى هللا 
 . ومن هللا التوفیق وممتلئة من الیمین إن شاء هللا. الشمالفارغة من  ،نرجو أن نذھب بكتب نظیفة

 
 الفاتحة .
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