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 اكره الظلم على األقل بقلبك
 
. 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 أهللا سولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسولر

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

 

فبقلبھ، وذلك من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانھ، فإن لم یستطع  " یقول ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم 
 كثیًرا.الناس  لقد سمعھحدیث معروف.  إنھ ".أضعف اإلیمان

. 

 والبالء كبیرة، نظًرا ألن الفتنة یدیھم والتحدث بألسنتھم. ومع ذلكاآلن لدى الناس أحیانًا القدرة على التغییر بأ
المجتمعات ونفس الشيء بالنسبة  ،بالنسبة لألفراد ھنفس األمر. ھ، ال یمكنھم فعلعندما یفعلون ذلك كبیر

 أكبر. بالءواجھك ی، فسرید أن تفعل شیئًا ویمكنك تغییرهإذا كنت ت حیث انھللحكومات. نحن نعیش في وقت 
ال یترك عز وجل في حضرة هللا عز وجل. هللا  الحساب، یصمت الناس. الصمت لیس عالمة نھایة الحقیقة. لذلك

ً شی ةٍ َخیًْرا یََرهُ. حمن الرحیم "بسم هللا الرال ینسى شیئاً. ، ئا ا یََرهُ َوَمْن یَعَْمْل فََمْن یَعَْمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ ةٍ شَر�  ".ِمثْقَاَل ذَرَّ
، بتت لم ، إذاعلیھ. إذا فعلت ذرة شر ویعطیك أجریراه جل و ، فإن هللا عزوزن ذرة من الخیربإذا قمت بعمل 

ً هللا یرإن ف  .یعاقبك علیھس، واه أیضا
. 

. یعتقدون أكثر وأكثر ، فإن الناس یتجھون نحو الوحشیةمكن ألحد أن یقول أو یفعل أي شيءبما أنھ ال ی، لذلك
. في كل مكان یتم ظلمالزمان. في كل مكان یوجد  آخر حال وھ ا. لن یكون ھناك ربح. ھذاأنھم سیستفیدون منھ

 الظلمیزداد س، لبلد آخر اآلند ما شیئًا سلب حقوق الناس. إنھم ممنوعون من دخول أراضیھم وحریتھم. إذا فعل بل
، وال یمكن ألحد أن یأتي ن في أنھ ال یمكن ألحد أن یھزمھم، لم یتم فعل شيء. وھم یفكرولذلك بشكل كبیر.

هللا عز وجل سیرسل منھم بإذن هللا.  أحد . لن یبقىالحسابیوم  سیحل علیھمضدھم. لكن سیتم محاسبتھم. 
 .هلالج لجهللا  إن شاءاآلخرة في و للمحاسبة في الدنیاوالكل سیخضع  ،الصاحب

. 

عز . إذا لم یستطع الناس قول أي شيء فلن ینسى هللا السوء وافعلی وأن ال ال یظلموا،لذلك یجب على الناس أن 
. نحن ال نوافق على الشر والظلم. یمكننا أن أنفسنا ورحفظنا من شری هلالج لجهللا هللا عز وجل. سیحاسبھم ذلك. وجل 

لھذا السبب  .كبیرةسبب فتنة تلسان في بعض المواضع. یمكن أن الب اقولھ الالئقنقولھا بلساننا وبقلوبنا. فلیس من 
ن . إنھ في كل األماكبھ ندما تراه أمامك. قل أنك ال تقبل، أكرھھ بقلبك ع، وحیثما ترى الشرمنكراأینما ترى 

من فعل  ویحفظناحفظنا من مثل ھذه المواقف. ی هلالج لجهللا سب ھذه الفضیلة. أینما صادفتھ، على األقل اكاآلن. 
 .ومن هللا التوفیق. الفاتحة م.اعن الحر هللا یبعدناإن شاء هللا.  المنكرات
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