
 
 
 
 
 
 
 

 روز حساب 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا، مدد يا رسول هللا، مدد يا

 ر.محمد ناظم الحقاني، دستو شيخشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 مظلوميا يک  ظالم اگر يک تیح برادرت را کمک کن: "ميفرمايد مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

بايد  را مظلومدرک می کنيم را ميشناختند؛ " مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرعدالت  موضوع، صحابهاست." 

را با گفتند  ظالمرا کمک می کنيد، اما  مظلوم. آنها پرسيدندرا چگونه کمک کنيم؟"  ظالمکمک کنيم اما 

 ظلمچونکه  که اين ظلم را کنار بگذاردند خواست شاز است کمک می کنيد، لمظآنچه که او انجام می دهد 

 .می کند ارتبه خودش شر با عمل خود

   

کردم، اکنون  ظلممن به او " .واهد شدخگرفته اين دنيا گرفته نخواهد شد در آخرت در  حق های

در آخرت او حق خود را نطوری فکر می کند احمق است؛ آدمی که ايمرده است، از بين رفته است،" 

و فکر می کند که برنده قرار داد  ظلمبنابرين، انسانی که ديگران را در اين دنيا تحت  خواهد گرفت.

آن انسان به ديگران شر نميرساند،  کرد، نه به کسی ديگر. ظلماو به خودش  .فکر می کنداست، اشتباه 

 می شود. مجازاتها دفه در آخرت  ميليونمحقق ايک دفه انجام داد،  او آن را به خود انجام داد.

 

 حضرت پيامبرمحافظت کند.   تجاوز کردنرا شما را از ظلم و ستم يا حق ديگران  هللاباشد که 

قيام  تمخلوقاقيامت همه  روز، بگذاريدتنها  خودشان"انسانها را با  د:می فرمايدر يک حديث  مان (ملسو هيلع هللا ىلص)

 شاخيک  شاخ یگوسفند ببه ، بزندضربه  شاخ یگوسفند ب به يکشاخدار گوسفند  اگر يک شد،خواهم 

" يعنی را در آخرت به دست مياورد. خود ، حقبزندضربه می دهند و اجازه می دهند که به آن يکی 

انسان  آنانسانی ديگر کرده اند. محقق ن چيز های که انسانها به  خصوصبه  ،هيچ چيز بی حساب نيست

 تنها انسانی که هللا حق های خودش را عفو می کند، اما الزم است حق حالل آن يکی را به دست بياورد.

 تجاوز کرده اند ميتواند آن يکی انسان را ببخشد.حق هايش را 

 

از آنها  پسسخود را می گيرند،  یحق هاحيوانات تی حهمانطور که می گوييم، ، قيامتدر روز 

 بايدآنها سپس باقی نخواهد. شده  جمع  انسانها هيچکس جز و خواسته می شود که به خاک تبديل شوند

حق ديگران را  اگر کسانی که يا ابدی به جنت يا ابدی به جهنم ميروند. شان جواب دهند،خودحساب 

می شوند.  جنتمجازات می شوند و سپس وارد  آنجااعتقاد دارند،  به هللابه اسالم يا د کردن تجاوز

بايد به حساب جواب محقق  نماظالنکنيم.  ظلميک قدم در جهنم ندهيم، انشاءهللا به هيچ کس  انشاءهللا

 .محافظت کند ما ها هللابدهند. 



 

 

 

 

 

 

 

 من هللا التوفيق.و 

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ اآلخرجمادی  ۲۵


