
 

 
 
 
 
 
 
 

 المحكمة الكبرى
 

. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز 

 الداغستاني ، شیخ محمد ناظم الحقاني ، مدد . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .
 

 یطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمأعوذ با� من الش
نَساُن َضِعیفًا  َوُخِلَق اْإلِ

. أعطى هللا للناس قوة إرادة الدنیا ه. لقد خلقوا ضعفاء ، لكن الناس أقوى من أي شيء آخر في ھذا"ضِعیف اإلنسانَوَخِلَق " هلالج لجهللا  یقول
 .هلالج لج. إنھا إرادة هللا مشيء على الرغم من ضعفھ مجدًا بحیث ال یفلت منھ اءقویأ مبین جمیع المخلوقات األخرى ، فھ مع ضعف. من

  
جسدیًا. یجب أن یكونوا أقویاء  ا ، فلیس من المفید أن تكون قويروحانیً  تكون ضعیف وجسدیا. عندما روحانیایمكن أن یكونوا ضعفاء 

، فلن یكون ھناك ربح. أولئك الذین یعتقدون أنھم دنیاال هفي ھذ . إذا لم تكن على الطریق الصحیح مع القوةآخرتھممن أجل إنقاذ  روحانیا
 یظلمونال المنفعة. إنھم ، من ھذه القوةفقط ، فإن الضرر یأتي  الدنیا هالضعیف في ھذ یظلمإذا كان القوي  یربحون ھم یغشون أنفسھم.

 شخص ما. ظلمتفیدون من أنھم یس ال یظنواأن  یجبالحقا.  سیُحاسبون علیھ الظلمالناس والحیوانات. ھذا 
  

،  بالظلمبعضھم البعض. في بعض األحیان یقوم المالیین من الناس  یظلمونیعیش الناس ھنا منذ آالف السنین. منذ آالف السنین ، كانوا 
 سبون في اآلخرة. الا، فمن المؤكد أنھم سیُح الدنیا هحقوقھم في ھذ ینالوا. مات الناس ، وإذا لم ظلمیقوم اآلالف من الناس بال وأحیانا

-50قبل  مماثل حدث ظلمھناك  وماتوا. ظلمواولم یتم تقدیم ھؤالء األشخاص إلى المحكمة.  سنةئة مفر. ال مفر على اإلطالق. مرت م
قام المحكمة الكبرى وسیحصل ینزعج الناس. كلھم سیعاقبون. ستُ  ال أن یجبسنة. مرة أخرى ، لم یحدث شيء حتى نھایة حیاتھم.  60
جدًا وصعبًا. لذلك ال تظن أنھ  العقاب قاسیا. سیكون الدنیافي ھذ  عوقبوا لو أنھم سیتمنونمیع على حقھم. سیتم معاقبة الظالمین والج

 اآلخرة.، ولكن ال مفر في  الدنیا هیمكنك الھروب من ظلمك. یمكنك الھروب في ھذ
  

عاقب الظالمین. یُ سهللا وهللا.  ولیس فخر ،الشیطان فخرالظلم . ذلك طان یرید؟ ألن الشیإلنسانیة. لماذاامن یخدمون اإلسالم ، و ظلملقد تم 
ھذا ،  الدنیا هحقوق بعضھم البعض في ھذ اعطواهللا الظالمین. إذا سیًعاقب أحدا إن شاء هللا.  نظلم. نرجو أال نفسنامن شر یحفظنا هللا 
لكن و، المؤمنین أن یكونوا سعداء بالظلمبالطبع ال یمكن للمسلمین و اآلخرة.. إذا لم یكن كذلك ، فسیكون ھناك بالتأكید عذاب في جید

لیسوا . نمحفوظو الظالمین ویفكروا بأن ال یحزنواأن  یجبحقوقھم. یجب أن یكون لدیھم إیمان قوي.  بأنھم سینالونیجب أن یتأكدوا 
 ومن هللا التوفیق . ماننا. إییقوي من یؤمن باآلخرة سیؤمن بھذا أیضا إن شاء هللا. هللا . محفوظین

 
 الفاتحة .
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