
 
 
 
 
 
 
 

 نکنید ستم

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

 .الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستورشيخ عبدهللا الفائز 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 تواند نمی .دهد می را کسی هر حق و کند نمی ستم را کسی اين .است رحمت دين اسالم دين

 می که کسانی حرکت يعنی .باشد اسالم با مطابق بايد را حرکت هرچی، همه .باشد جنگل در زندگی مثل

 .گويد می هللا آنچه با باشند، شريعت با مطابقت بايد هستند مسلمانان آنها گويند

 

 مثل را مردم آنها .کنند اسالم حکومت برپا خواهند می آنها که گويند می مردان که بينيم می ما 

 اين .هستند کودکان تبعيض بدون کشتن و قصاب آنهادارد؟ اسالم به ربطی چه اين .کشن می گوسفند

 آنها .ندارند اسالم با ربطی هيچ که هستند افرادی ميدهند انجام که آنهای .هستند اسالم از خارج چيزها

 کس هيچ"گويد، می هللا چونکه !هستند حده از بيش احمق کنند می دنبال را آنها که کسانی !هستند احمق

 توانيد نمی شما باشد، کشته را نفر هزار است ممکن شخص يک پدر ."نيست ديگری کسی اعمال مسئول

 .برسانيد قتل به را خود فرزند و بياييد

 

 بگيم،آنها داريم نياز .کنيم نمی قبول مردم از را کارها اين ما دور، از اگر حتی بنابراين، 

 اسالم در چيزهايی چنين بدونندبدانند، بايد مردم. "نيستند اسالم در که چيزهايی اين ."هستند منکران

 را ديگر مسلمان مسلمان، يک اگر .رفتند ابدی دوزخ به آنها .هستند گناه آنها هستند، ممنوع .ندارند وجود

 هيچ آنها از پس .بود عثمانی دولت اسالمی حکومت آخرين .است آماده جهنم در را خود جایکشد، می

 .نيست ديگر

 

 با ديوانه آنها و .هستند اسالمی نام به چيز همه مديريت امروز قطعا   نيستند اسالمی که افرادی

 شما" گفتند، و بدونند که اين بدونه بدهند انجام را کارها اين آنها که کنند می دارن آنها .هستند عقل کمی

 چقدر که نيست مهم .شود طرف بر تواند نمی هرگز اين .شود می پديدار هميشه حقيقت !"هستيد مسلمان

 نفرين دنيا در هميشه آنها .باشند موفق توانند نمی هرگز آنها باشد، اسالم از دور که دهند می انجام آنها

 با هللا که اين برای زمين روی باشيد داشته رحمت شما .هستند جهنم در آخرت در همچنين آنها .اند شده

 به ستم و ظلم بيشتر دهيد انجام ستم و ظلم شما بيشتر چقدر هر مدت، کوتاه در .باشد داشته رحمت شما

 .رسد می شما

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ األول ربيع ۷


