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 ال تظلموا

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 كل ، شيء كل.  الغابة في يعيشون الذين مثل يكون أن يمكن ال.  شخص أي حقوق يأخذ وال أحدا يظلم ال.  الرحمة دين هو اإلسالم دين

 ، الشريعة مع عليهم أن يتطابقوا نومسلم انهم ويقولون يخرجون الذين الناس تحركات أن يعني هذا.  لإلسالم وفقا تكون أنيجب  خطوة

 . هللا يقوله ماب

 يذبحون ؟ اإلسالم مع هذا سيكون ماذا.  كالخراف الناس ونذبحي همإن.  اسالمية دولة اقامة يريدون انهم يقولون الرجال أن نرى ونحن

 الذين!  حمقى همإن.  باإلسالم لهم عالقة ال ذلك يفعلون الذين أولئك.  اإلسالم خارجهي  األشياء هذه.  األطفال تمييز دونب ونقتليو

 أتيت أن يمكنك ال ، شخص ألف قد قتل شخص والد يكون قد ." أ ْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرة   تَِزر   َوالَ  " يقولتعالى  هللا ألن!  أيضا حمقى يتبعونهم

 . ولده قتلتو

 في ليست األشياء هذه.  نمنكرو انهم " ، قولن نأل بحاجة نحن.  للناسالتي تحدث  األمور هذهب نقبل ال ، بعيدمكان  من لو حتى ، لذلك

 قتل إذا.  األبد إلى النار سيدخلون. معصية  بل ، حرام ذاه.  اإلسالم في األشياء هذه مثل توجد ال ، الناس يعرف ان يجب ." اإلسالم

 . ذلك بعد لم يبق شيء.  العثمانية الدولة كانت إسالمية دولةآخر . النار  في جاهز مكانه ، آخر ا  مسلم مسلم

 هذه ونفعلي يجعلونهم. من ذكاؤهم قليل  ونخدعي.  اليوم اإلسالمية الدولة يسمىما  أمور ونيدير بالتأكيد مسلمين ليسوا الذين الناس

 ال ، اإلسالم عن ابعيد ذلك يفعلون ال يهم كم.  عليها التغلب أبدا يمكن ال.  دائما ظهرت الحقيقة!"  مسلم أنت " ،قائلين  بعدم معرفة األشياء

وا من في األرض رحما.  اآلخرة في جهنم في بهم المطاف نتهيسي مأنه كما.  هذه الدنيا في دائما ونملعون إنهم.  أبدا هم أن ينجحوايمكن

 ومن هللا التوفيق . .ا مظلوم كونكلما ست ظلمت كلما ، باختصار يرحمكم من في السماء .

 . الفاتحة
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