
 
 
 
 
 
 
 

 هستند ستمگران آنها   

 

 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،

 .الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستورشيخ عبدهللا 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 ندارد وجود که چيزهايی برای يا وکنند، می تفسير را خود نفس به توجه با هللا آيات که افرادی

 کنند می راهنمايی آنها که دليل بهظالم؟ چرا .هستند ظالمان آنها است، خداوند دستورات آنها که گويند می

 آن که حالی دراست، اسالم اين گويند می آنها .دادن انجام نادرست کارهای و بد های راه به را مردم

 با هللا دستورات عنوان به مردم به کنند می تحميل نيستند اسالم در که چيزهايی آنها .نيست هللا از سفارش

 .آيند می بيرون فتنه و اسالم در تفرقه باعث اين و .خودش فکر به توجه

 

 او به و داريد نگه را فرد يک نيست الزم شما .ظالم گويد می آنها به جل و عز هللا دليل همين به

 .کنند می تقسيم را عظيم امت آنهاو شود می انجام نمايش بدون اين .است ظلم بزرگترين اين .کنيد ظلم

 تقسيم را آن که کنند می تالش آنها و شود تقسيم تکه تکه اين !شده؟ قسمت امت زيادی تعداد چگونگی

 ظالمان، اين .کند ايستادگی آن برابر در تواند نمی کس هيچ شود، می يکی اسالم اگر که چرا .کنند

 خواهد آنها به مجازات نهايت در ندانسته، يا دانسته .دهند می انجام دارن را کار آن شيطان، پيروان

 .نکند جدا راست راه از ما و کند محافظت را ما هللا شاءهللا .رسيد

 

 که هنگامی .طريقت های مرشد و هستند شيوخ افراد به کمک بزرگترين از توانند می که کسانی

 اّول، .هستند گمراه مردم ،(ص) پيامبر حضرت به راه تمام اتصال بدون که زمانی نيست، متصل جايی

 چرا که کنم می تعجب و کنيد می تماشا شما سپس .است خوب نظرتون به دهند می انجام آنها آنچه شما

 .است آمده آن پشت از خواهد قطعا   را چيزی کنيد می فکر شما .کند می کار دارد حال اين با مرد اين

 يا شيخ بدون را ما( جالله جل) هللا که .نگذارد تنها را کسی هيچ هللا که .آيد می پشت از را آن سپس

 .نگذارد مرشد

 

 

 .التوفيقو من هللا 

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ َصفَر ۲۹


