
 
 
 
 

 
  

 

 الحسابيوم 
 

 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
 

لنبي صلى هللا عليه وسلم ، عدالة ا نعرفورضي هللا عنهم ي". ألن الصحابة امظلومظالما أو ك اأخ انصر"يقول النبي صلى هللا عليه وسلم 
تكون  مساعدة الظالملكن و،  مظلوماأنت تساعد شخًصا "؟  ، لكن كيف نساعد الظالم المظلومينمساعدة  علينا نحن نفهم أن " سألوا

 . أفعالهبنفسه يؤذي ، ألن الظالم  الظلمخطأ ، من خالل مطالبته بالتخلي عن هذا أن ما يفعله هو  إخبارهب
 

رحل . لقد هذا الشخص ، ]لكنه[ مات اآلن و ظلمتلقد  " اإلنسان الذي يفكر. اآلخرة ها في ياة سيتلقاحؤدى في هذه التالحقوق التي لم 
.  شخص مال ظلمها بعد مخطئ الذي يعتقد نفسه رابح المظلوم على العدالة ، لذلكسيحصل  اآلخرة. في  غبي شخص"هو  تخلصت منه

 سينال عقابه. ربما يكون قد ارتكب الفعل مرة واحدة فقط ، لكن بالتأكيد  آلخرل. فعل الشر لنفسه ، وليس  نفسه وليس اآلخر ظلملقد 
 . مليون مرة

 
 

.  الناس ألنفسهم دع "الشريف حديث ال. يقول النبي صلى هللا عليه وسلم في  اآلخرين أو انتهاك حقوق اآلخرين ظلممن  يحفظناهللا 
قرون وتسمح بضرب لها قرون من ال ، فستعطى  لها قرون بالتي ال. إذا اصطدمت األغنام ذات القرون  رفع كل الخلق يوم القيامةسي

جب . ي ، مثل األشياء التي قام بها المرء لآلخرين بدون حساب. كل هذا يعني أنه ال يوجد شيء ا "أخذ حقوقهتسالطريقة  ه. بهذالظالم 
، أو ظنوا  وا معهؤللطلب من شخص أخطن األتراك الل". ]هذه هي العبارة التي يستخدمها المسلموح حق"على المرء بالتأكيد أن يطلب 

]انتهاكات ضد[ حقوقه ، ولكن فقط الشخص  يعفو عنهللا  .[الحسابضدهم في يوم  يحمل الذنبوأال  يسامحهموا ، أن ؤربما أخط مأنه
 . المخالف له ةسامحم يمكنهالذي تم انتهاك حقوقه 

 
ب ، ولن يبقى أحد اإلى تر ا أن تتحول، كما قلنا ، حتى الحيوانات ستسأل عن حقوقها ، ]رغم ذلك[ في وقت الحق يُطلب منه الحسابيوم 

مسلم أو أي مؤمن آخر ال.  األبدالنار الى ثم[ إما يذهبون إلى الجنة أو إلى ومن ، ] اسبونحسي. هم أيًضا  بعد ذلك ولكن الناس تجمعوا معًا
أي شخص ، إن  نظلم. دعونا ال النار . إن شاء هللا ، لن نخطو خطوة إلى  الجنة يدخلثم  ه ومنعقابسينال انتهك الحقوق  في هللا ، الذي

 . من هللا التوفيقو . هللاحفظنا . سيحاسبون ن بالتأكيد الظالمو!  شاء هللا
 

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

زاوية أكبابا ، صالة الفجر، 4014 اآلخرجمادى  3-2019/52- 2 


