
 
 
 
 

 
  

 

 يظلم نفسه
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

 يقول هللا عز وجل ، أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 َوَما َظلَْمنَاُهْم َوٰلِكْن َكانُُٓوا اَْنفَُسُهْم يَْظِلُمونَ 
 

. كل ما  أي شخص يظلمهللا ال إن ،  ظلمهم. سوء معاملة الناس ،  أي شخص نظلمنحن ال  ". اَْنفَُسُهْم يَْظِلُمونَ  َوَما ظَلَْمنَاهُْم َوٰلِكْن َكانُُٓوا" 
تحدث لهم . كل اللعنة ، المصيبة  األفعال السيئة، بسبب عاداتهم السيئة ، األخالق السيئة ، يحدث على األرض يرجع إلى ما يفعله الناس 

 . لهذه األسباب
 

، فاهلل  اأحد يظلم. ال  . هللا رحيم أنفسهم يظلمونبالنسبة لهم ، لذلك فهم  ةجيدكون تلن اآلخرة .  مهمة اآلخرة ،الحياة ليست مهمة هذه 

. أرسل هللا عز وجل كل واحد منهم  علماء مناسبونوأولياء ، وكل عصر له منهم  124000. كان هناك أنبياء عظيمون ، الظلم يحرم 

 الخير .، ثم يعتقدون أنهم سيجدون  يفعلون السوءلكن الناس و.  هللا من بين الناس هو رحمة. كونهم  رحمةك

. ليس فقط ال يجلب الخير ، ولكن أيًضا عمله في هذه الحياة لن  ال يمكن اعتبار الفعل الخاطئ عمالً جيًدا -التصرف الخاطئ أو السيئ 
ً . إذالنار د يدخل هللا!( ، ق حفظنا) اآلخرةيسير على ما يرام ، وفي  !  تظلم! ال  ، كآبة اتمظل الظلم.  إلحاق األذى ليس باألمر الجيد ا

لكن الناس أنفسهم هم وبعضهم البعض ،  يظلم الناس، ال يريد أن  الظلمال يحب إن هللا عز وجل ".  نفسك تظلمال  " يقول هللا عز وجل
 . من هللا التوفيقو ! هللا ، إن شاء هللاحفظنا .  الذين يفعلون ذلك بأنفسهم

 
 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر4014 ذو القعدة 7-2019/51- 18 


