
 

    

 

 فَقُِطَع دَابُِر اْلقَْوِم الَِّذيَن َظلَُمواْ 

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 َوالَ تَْرَكنُواْ إِلَى الَِّذيَن َظلَُمواْ فَتََمسَُّكُم النَّاُر.
 ِ ِ َربه  اْلعَالَِميَن.فَقُِطَع دَابُِر اْلقَْوِم الَِّذيَن َظلَُمواْ َواْلَحْمدُ لِِله

 
. الظالمين مع تكن ال لذلك ،ا جيد ليس الظلم.  مثلهم جهنم إلى تذهبس ، معهم كنت إذا. الظالمين  مع كونال ن أن يجب وجل عز هللا يقول

والحمد  " ويقول. وجل  عز هللا يقول ،" فَقُِطَع دَابُِر اْلقَْوِم الَِّذيَن َظلَُمواْ  . "كذلك  جيدة ليست نهايته.  أيضا أنت ن سيصل اليكأذي الظالمو

 ". العلمينرب هلل 

أولئك . منهم  التخلص ويحاولون يهاجمونهم ،ن يمسلم يوجد حيثما. علنا  والمسلمين اإلسالم يهاجم كلهالكفر  عالم ، األيام هذه في

 . الدين ونتركي الناس ونجعلأنهم ي حتى ، الواقع في.  مثلهم مه اإلضطهاد مع هم الذين الظالمون

 في ، ذلك ومع. ين مسلم هناك وحيثما ، العالم أنحاء جميع باإلضطهاد في ن يقومونومتحضر أنهم يعتقدون ومن معهم ، أمريكا،  أوروبا

 شاء إن النهاية في ولكن ، كبرى حروب ، حرب هناك ستكون.  اإلسالممع  ليسوا الذين وأولئك اإلسالم:  هذين بقىيس فقط الزمان آخر

 .ارتكبوه من ظلم  بسبب ما جهنم إلى سيذهبون اآلخرة وفي. ن والظالم هؤالء ويتصرف بما يناسب سالمال عليه المهديسيظهر  هللا

 الظلم . هللا صفة ال يحبها ،عز وجل  هللا ال يحبه شيء الظلم. النجاة  من تتمكن لكي تساعدهم ال.  نحوهم يميل قلبك تدع ال ، حذرا كن

 . للناس الشيطان شيء يعلمه ، الشيطانيحبه  شيء

 . هللا شاء إنبالظالمين  الظالمين اضرب اللهم.  ظلمهم رد عليهم مالله

 . الفاتحةبحرمة 
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