
 

 

    

 الظلم ال يدوم

 سٌد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ

. محدد  وقتلدٌه . بالتأكٌد  الظلم إلى األبدب ٌستمرأن  هال ٌمكن هذا ٌعٌن أن المرء ." ال ٌدوم الظلم " " الظلم ال ٌدوم ". ٌقال

 . هللا. هذا هو أمر  ختفً أٌضا إن شاء هللاٌس ٌظلمالشخص الذي 

دام  حكم العثمانًال. ون العثمانٌكان  كماالعدالة والرحمة ب ٌحكمونأولئك الذٌن  .بالظلم  طوٌال ٌمكن للمرء ان ٌحكمال لذلك ، 

. ٌصغون ، ال ون سمعٌال . الناس  صمٌو ٌعمًالشٌطان ، . ومع ذلك  هذا وارٌ. الناس بحاجة الى ان سبعمائة سنة رب اما ٌق

 ظلمت ، . إذا  سنة على أي حالتتخطى المئة  أن ٌمكن. حٌاة الشخص ال الظلم هذا بإلى األبد  ونستمرٌٌعتقدون أنهم س

 . بالتأكٌد فً اآلخرةثمن ذلك تدفع س

عندما ٌتم صدم  " . نبٌنا الكرٌم ٌقولظلمت به اآلخرٌن الذي  على الظلم هاقصاص ستنالألسنة  التً لٌس لها حتى الحٌوانات

 ." العدالة فً اآلخرة لكً تتحققاآلخر  قرون لٌنطحهللا سٌعطٌه ، لها قرون أغنام من بدون قرون األغنام 

،  حقوقه ٌسامح على. حقوق هللا منفصلة وهللا  فً اآلخرة سٌُسألون عن ذلكأو ما شابه ذلك ،  تم من ظلملذلك بالتأكٌد مهما 

، الدنٌا . هذا الشخص هو غٌر مستقر بالفعل فً  بالتأكٌدسٌنال عقابه  الظالم، لم ٌسامح  الشخص المظلوم أنولكن طالما 

،  عقابه وٌنالعن ذلك  ٌُسألٌندم عندما س،  . فً اآلخرة أسوأ فً اآلخرةحاله ٌكون سو،  غٌر مجدٌة هافعلالتً واألشٌاء 

 . آلخرةل األمر وال تتركشخص ، المن العفو طلب ا،  علٌه أن ٌتوب، ه الدنٌا فً هذ من ظلمهكان  أٌا. لن ٌنفع س  اآلولكن 

مثل  ون. الناس ٌتصرفون وفقا لذلك وٌعٌش . هذا مهم إٌمان ٌؤمنون باهلل وٌؤمنون باآلخرةالذٌن لدٌهم . الناس  خرةآهناك 

 ٌرزقنا الرحمة. هللا  اإلنسان أن ٌكون رحٌما على.  أوامر هللا ال ٌظلم وٌجب أن ٌتبعأن إلنسان ا ٌجب على.  البشر وفقا لذلك

حٌوان  نسمٌه. ال نستطٌع أن متوحش ولكن كٌان  اال ٌصبح إنسان المرء،  رحمةال ٌنزع. عندما  من قلوبنا وال ٌنزعهاجمٌعا 

 ومن هللا التوفٌق . . . ال سمح هللا اآلنمخلوق  إنه.  بعد اآلن

 الفاتحة .
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