
 
 
 
 
 
 
 

 شد خواهد شده کنده ریشه از ها ظالم

 

 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،

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

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

 

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

 

 سوره" )رسی، خواهد شما به( جهنم) آتش که ، نکنيد( تکيه و) تمايل کردند ستم که کسانی به"

 که است خداوندی مخصوص ستايش و شد، قطع بودند، کرده ستم که قومی ريشه پس(. "۱۱۳: هود

 (۴۵: انعام سوره." )است جهانيان پروردگار

 

ل و عهز هللا .    روی می آنها مثل جهنم شما هستند، آنها با شما اگر. باشيد نه ظالم با گويد می جه

 جوب هم آن آخر. برسد هم شما به تواند می ستمگر آسيب. نيستيد وای ظالم با پس نيست، خوب استبداد

ل و عهز هللا گويد می" شد، خواهد شده کنده ريشه از ها ظالم. "نيست ِ  َواْلَحْمدُ " گويد، می او. جه  َربهِ  لِِله

 ".اْلعَالَِمينَ 

 

 هست، مسلمان يک که جا هر. کنند می حمله مسلمانان و اسالم به باز کفر دنيا همه روزها، اين

 هستند شکنجه و آزار با که ظالم آن. شدن خالص آنها از برای کنند می تالش و کنند می حمله را او آنها

 .کنند می مذهب از قرار را مردم حتی آنها حقيقت، در. هستند آنها شبيه

 

 می را دنيا سراسر آزار هستند متمدن کنند می فکر که نيست چيزی چه و امريکا، اروپا، اين

 و اسالم: ماند خواهد باقی گروه دو اين تنها آخر در حال، اين با. دارد وجود مسلمان يک که جا هر کنند،

 انشاءهللا پايان در اما بزرگ، های جنگ شود، می خواهد وجود ميان در جنگ يک. نيستند اسالم که کسانی

 می جهنم به آنها آخرت در و. کند می ظالمان اين تمام از مراقبت و شد خواهد ظاهر السالم عليه مهدی

 .دادن انجام که ستم و ظلم تمام برای درون

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 شما که طوری به کنيد نه کمک آنها به. برود آنها سمت به خود قلب که ندهيد اجازه باش، مراقب

 که است صفت يک آن ندارد، دوست( جالله جل) هللا که است چيزی ستم و ظلم. بشويد نجات است ممکن

 .است مردم به آموزد می شيطان چيزی است، دارد دوست را شيطان چيزی ستم و ظلم. ندارد دوست او

 

 .بشکند ظالم با را ظالم او انشاءهللا. کند معکوس شان خود به را آنها ستم و ظلم( جالله جل) هللا که

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ األولى جمادى ۹


