
 
 
 
 

 
  

 

 العلياالمحكمة 
 

 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
 

. يمكنها أن تختار ، لكنها تختار ما  االختيار بين الخير والشر النفس. ال تستطيع نفسه بسبب  المشاكليعاني أكثر  اإلنسان

تحط من قدر  النفس.  ، فلن تجد الخير فيها أبًدا نفسك. إذا تركت األشياء ألهواء الحقيقة في  ئلكنه سيو،  خير لهاتعتقد أنه 

 . ، إال أنها تضر نفسها بنفسها تاحةتعتقد أنها ]تجعل نفسها[ مر النفس. على الرغم من أن  اإلنسان

دون مراعاة ما هو صواب  . إذا كان يعتقد أنه سهل ، و "فقط دعني أفعل ذلك" ،نفسه على  يسيطر أن يجب على المرءلذلك 

.  أيًضا ينطبق على هذه الدنيا هنفس األمر.  وما هو خطأ ، وما هو حرام وما هو حالل ، فإنه في النهاية سيعاقب على هذا

ه . حتى في هذ ، فهناك محكمة عليا يوم القيامة هذه الدنياإذا هرب أحدهم من محاكم  ، حتى هذه الدنيافي  ستنجوإذا كنت  حتى

. هناك الكثير  على تلك الجرائمون عاقبيتم القبض عليهم بعد سنوات وي، قد يرتكب الناس جرائم في الماضي ، ومع ذلك  الدنيا

 . من األشخاص الذين يرتكبون الجرائم ، وما زالت الحكومة تمسك بهم

 اذيت. ولكن إذا  يعتقدون أنهم نجوا وهربوا من القانون الذين ارتكبوهاونعم ، هناك بعض الجرائم المخفية وغير المرئية ، 

، فمن الممكن أن تعيش بسعادة  هذه الدنياشخًصا ما أو تسببت في معاناة شخص ما ، فعندئذ ]ربما[ تعتقد أنك بأمان في 

. ال يمكن  اكتشاف ذلكلكن الحكومة لم تكن قادرة على و"حسنًا ، قبل خمسين عاًما فعلت كذا وكذا ، . يمكنك التفكير  لسنوات

عاًما ،  30أو  20بعد  هذه الدنياالقانون حل القضية ، وال يبدو أن أحًدا على علم بذلك ". في بعض األحيان ، حتى في  لرجال

في نظر هللا ال يوجد شيء من هذا  ولكن، أو ربما في المليون ، فقط يتم تحقيق العدالة ، ولكن ربما يكون هذا واحًدا في األلف 

يجب الخوف منه بشكل أساسي ، ألن كل فعل ترتكبه أنت مسؤول  هذاحكم المحكمة و.  لديه حكم محكمة ، ئةمئة بالم.  القبيل

 . عتقد أنك ستفلت من أي شيءوت،  تتبع نفسك. لذلك ال  عنه

. ولكن في حالة الظلم الذي يرتكب تجاه شخص هذه سأغفرها . التي ارتكبتها بحقي  ذنوبك كلهاسأغفر  " هللا عز وجل يقول

. إذا تبت بصدق وإخالص ، فيمكنه أن يغفر  . هكذا أمر هللا عز وجل المرء طلب الصفح من ذلك الشخص يجب علىآخر ، 

، لذا . ]في كلتا الحالتين[ ال يزال األمر خطيًرا  . أو عليك أن تكون آسفًا لما فعلتهيسامحك لك من خالل جعل الشخص اآلخر 

بسهولة ونقاء ، فيقولون أن هذا  المحاكمة. حتى نصل إلى  هذال يجب أن ننتبه. ذلك  . حاول أال تفعل ال تنتهك حقوق اآلخرين

.  نعتني بحقوق اآلخرين إن شاء هللا لذلك علينا أن" ون. نحن "حقاني ، فليذهب إلى الجنة يُحاسب عليهالشخص ليس لديه ما 

 . من هللا التوفيقو

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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