
 

 

  

ُ إاِلَّ بِاْلَحقهِ  َم ّللاه  َوالَ تَْقتُلُواْ النَّْفَس الَِّتي َحرَّ

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

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني

 يقول هللا عز وجل في القرآن الكريم . بسم هللا الرحمن الرحيم

ُ إاِلَّ بِاْلَحقهِ  َم ّللاه  َوالَ تَْقتُلُواْ النَّْفَس الَِّتي َحرَّ

، في جميع أنحاء العالم يقولون أنهم ال يريدون عقوبة اإلعدام ويريدون أن  اآلن".  وال تقتلوا النفس التي حرم هللا إال بالحق" 

. وبالتالي فإنه يستحق  عل أشياءت؟ الرجل قتل وأفا عليه ؟ من هو الشخص الذي سيتم تنفيذهعنه  ارفعه يجب. من الذي  رفعت

 ". األبرياء ها علىيمكنك تنفيذها ولكن ال تنفذ " هللا. يقول  عقوبة اإلعدام

. ال تقتل  "ال تقتل القتلة تقدون بأنهم مدنيون لكنهم يقولون". يعا ال تنفذه " العصر يقولون المتحضرين في هذا، فإن  ومع ذلك

" ال نقبل على  يقول وجل عزهللا  فإن،  ومع ذلك. " دعهم ييقون حتى يموتون. حافظ عليهم .  أولئك الذين يضرون الناس

. وذاك " . هذا الطفل لديه هذا هذا الطفل مريض"قائلين يضعونها في آالت ، " حتى اآلن للدنيااألبرياء الذين لم يفتحوا عيونهم 

 ". قتل بلطف "دعونا نجهض، دعونا نجهض"، بمعنى " ؟ يقولونماذا تعرف 

 ال تدعه . " ، وحتى تسعة أشهر قبل والدته ثمانية أشهر،  سبعة أشهر،  طفل عمره خمسة أشهر جهاضيقولون إنهم يريدون إ

قول طبيب ي أنه يدعي. الشخص الذي  ال توجد محكمة أو خطأ وال شيء آخر! " . سنقتله ألنه مرض . إنه مريض عيشي

لكن و،  يعاقبونهم! إنهم ال  . قتل شخص . هذا قتل وال شيء آخره الجريمة في هذ اءك، ويجعلهم شر هم أيضاع، يخد ألسرةل

، ولكن  في اآلخرة الناريرون عقابهم في . س نوع آخر من العقاب هنا على أي حال م. لديه اآلخرة سيعاقبهم في لوج هللا عز

 . عواقب لها. دعهم ال يعتقدون أنه ليس  هنا من نوع مختلف النار

 جميعا وارتاح .هم قتلا.  وكان مريضا ..." العالم مليء باألشخاص المرضى مفقودهذا  لديه،  ال . " يفعلون ذلك مقابل المال

عالم  أي.  لنا كل يوم ونقوليو ونأتي. بكل راحة هم يفعلون ذلك ال معنى له ولكن هذا.  لن تكون هناك حاجة للمستشفيات أيضا

 اخرجتموهم، لذلك إذا سليمة  اكلهتحاليلهم .  همنوتقتل ولكنكم، الدنيا ، ولم يفتحوا أعينهم على ذنب لهم  ال،  أبرياء الناس!  هذا

. لديهم روح  خارج أيضافي ال. هذا الشخص على قيد الحياة  . لقد عاشوا بالفعلال بأس بذلك من بطن أمهم في سبعة أشهر 

 ؟ لهم أن تسمح. كيف يمكن للحكومة  منطق هذاال أعرف أي نوع ؟  أن يكونلذلك . كيف يمكن  وكل شيء

الموجات فوق الصوتية.  يسمى الذي الذي ينظرون من خاللهبسبب الجهاز  هذاعلى أي حال،  هكذاهم جعلتإذا كان هناك عقبة 

ن و، األوروبي، السكان المحليين . في أوروبا وأمريكا في المستقبل تبقى تُرىويقولون انها ضارة. وسوف  ضارة" تليس اه"ان

. هم عند الوالدة معوقين  ونصبحيمثلنا حتى أطفالنا س األذكياءها على ونقطبي، ولكن ا هن ال يستخدمونون واألميركيوالفعلي

.  جول من شأنه أيضا أن يضر اآلخرينت، ألن الشخص الذي يقتل وي ةكبيرهذه فتنة . لذلك  على أي حال ونلديأنفسهم ال 

أن  عليناهللا ، لذلك ال قدر . الظلم على هذا  المشاكلستنزل . بالظلم  ونتسببي إنهم.  لن تبقى على شخص واحد فقط خطاياه

 . ليست لعبة هذه. ين حذر نكون



 

 

 

 

يموت س فإنه،  يموت عندما يخرج. إذا كان س ما يحدث هوهللا  ما اعطانا".  " ال نريد أن يكون الطفل معاقا قول العائالتت

،  . ومع ذلك عيشلن يدعه ي، فإن هللا  موتسي، إذا كان  لم يكن. إن  ؟ إذا كان لديه عمر يخرج ويعيشونه . لماذا تقتلا خارج

. يصلحهم . هللا واإلدراك  يرزق الوعي. هللا  قتل أي شخصب. ليس لديك أي حق  ليس لديك الحق في أخذ حياة أي شخص

أفضل ويعاملونه برجل قتل عشرات أو مئات الناس اإلعدام بحق . لن ينفذوا  اآلن الدنياالسيطرة الكاملة على  له الشيطان

. يفعلون  ، دون السماح لهم بالتنفس حتى اآلن ذنب، لكنهم يحاولون قتل األشخاص الذين ليس لديهم أي  طريقة ويطعمونه

 الوعي واإلدراك.يحفظنا ويمنح الناس . هللا يرضون بذلك نا مع أولئك الذين يكتب الهللا وهذا براضين  سنا. نحن ل ، يقتلون ذلك

  من هللا التوفيق .و

 الفاتحة .
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