
 

www.hakkani.org 

 
 
 
 
 
 
 

 یجب على المسلمین أن ال یظلموا
 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، مدد یا ساداتي أرسول هللاسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا ر

ریقتنا الصحبة والخیر في . طلشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدددستور موالنا ا
 .الجمعیة

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 أُولَئَِك لَُھُم األْمُن َوھُْم ُمْھتَُدونَ الَِّذیَن آَمنُوا َولَْم یَْلبِسُوا إِیَمانَُھْم بِظُْلٍم 
 

ھم أحباب إن. الھدایةأحداً. لقد وصلوا إلى  ن، ھم الذین آمنوا وال یظلمووأحبابھهللا عز وجل ، إن أھل هللا  یقول
ھؤالء " هللا عز وجل یقولهللا عز وجل ھؤالء.  یقولهللا؟  الذین یعصونھؤالء أم  :فضلاألهللا عز وجل. من ھو 

 أولیائي".
 

 یتفاخرونالناس ال یفھمون ھذا. ال یفكرون في ذلك. ھناك الكثیر من الناس الذین یعتقدون أنھم أذكیاء. إنھم 
یساعدھم. ونھایاتھم ھ. سبأحبا سیحفظ في النھایة هلالج لج. إال أن هللا وكالمھمبأنفسھم وال یقبلون حقوق اآلخرین 

 قون في الدنیا وسیخجلون أكثر في اآلخرة.وفي اآلخرة. سیخجل البا في الدنیاجیدة ستكون 
 

لمسلمین. أن تكون مسلًما یعني األمان وتوفیر ل فخرلیس ھذا . اي شخص تظلموا. ال هلالج لج كونوا مع هللا ،لذلك
. عندما ال یخاف هلالج لج الجمیع ألنھم ال یخافون هللا یظلمونالناس لیسوا مسلمین بل كفار.  یظلمونالسالم. الذین 

ھناك الكثیر من الحیوانات  الدنیا. هھذ في األكثر وحشیة، فإنھم یفعلون كل أنواع الشر. الناس ھم  هلالج لجالناس هللا 
یأكلوا. وال یالحقون  لكيمثل الثعابین والعقارب. ال یمكن أن یكونوا متوحشین مثل البشر. یھاجمون  المتوحشة

 اآلخرین من أجل الظلم واالستیالء على ممتلكاتھم. لیس لدیھم مثل ھذا الشيء.
 

ھنا. روضھم هللا عز وجل باإلسالم. نشر اإلسالم العدل  المخلوقات األكثر وحشیة، الناس ھم لذلك، بدون اإلسالم
ثم یقولون إنھم متحضرین. لم یقبلوا ومن ، ملموا واكتسبوا كل شيء من اإلسالفي جمیع أنحاء العالم. لقد تع

 اخذوالكنھم  األشیاء الجیدة واألشیاء التي یحتاجونھا. كل العلوم خرجت من القرآن. تعلموھا من علماء اإلسالم.
األشیاء الطبیعیة والتي تستخدم في الحیاة الیومیة. وھم  اخذوایر. ما أرادوا. ولم یأخذوا األشیاء التي تعلم الخ

 حفظنا هللا. ،في شرھم مستمرونشون معھا بتسمیتھا حضارة. إنھم یتعای
 

الناس. ومھما ادعى الظالم أنھ قوي  علىأحداً ألن الظلم سیعود بالتأكید  یظلموا، یجب على المسلمین أال كما قلنا
هللا التوفیق.  ومن أحدا إن شاء هللا. نظلمحفظنا. نرجو أال ی هلالج لجهللا . سیحاسبھ بالتأكیدهلالج لجفإن هللا  ،وھذا وذاك

 .الفاتحة
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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