
 
 
 
 
 
 
 

 نکشیدرا  معصومبچه های  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 :﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 :﷽    هللا عز و جل در قران کريم فرمود، 

 

ُ إِالَّ بِاْلَحقهِ َوالَ تَْقتُلُواْ النَّْفَس الَّتِي  َم اّلله  َحرَّ

 هسور؛" )استحقاق روى از و (بحق مگر! نرسانيد قتل به شمرده، محترم خداوند كه را انسانى و"

 تمجازا که گويند می دنيا سراسر در اکنون ".نکشيد عدالت بی را کس"هيچ : گويد می او(. ۱۵۱:االنعام

؟  چه کسی را می شود برداشته بايد. از چه کسی شود برداشته که می خواهند و خواهند نمی را اعدام

 هللا. است اعدام مجازاتسزاوار  او معموال بنابراين. کرد کار های مرد کشت و خيلی ؟کنند اعدامخواهند 

 ."کنيد اعدام نمی توانيد را گناه بی مردم اما کنيد، اعدام را آنها توانيد می (شما)" گويد، می

 

 متمدن را شانخود آنها". نکنيد اعدام را آنها" ،گويند می دوره و روز اين متمدن افراد حال، اين با

 نگه رو ها آن. نکشيد رسانند، می آسيب مردم به که را کسانی. کشتيد نه را قاتالن" گويند می اما بينند می

 اوندخد با اين که وجود، اين با ".بمانند باقی ميرند، می که زمانی تا آنها دهيد اجازه. کن حفض را آنها. دار

 در را هاآن اند،" نکرده باز دنيا اين به را چشمشان حتی که گناه بی مردم "نکشی گفت، شکوهمند و متعال

ن چني، فالن و بهمان) آن و اين کودک اين. است بيمار کودک ايندهيد ک می گويند، " قرار های اهدستگ

يعنی  "،نيمک سقط جنين بياييد کنيم، سقط جنين بياييد" ،گويند می آنها دانيد؟ می چطور. "دندار را (و چنان

  ( بکشيمش."آرام آرام) يواش "

 

سقط  را ماهه نه حتی و ماه هشت ماهه، هفت ماهه، پنجيک جنين  خواهند می که گويند می آنها

نه  ادگاه،دکنند. بيمار است. آن را ميکشيم چونکه بيمار است." نه  زندگی آنها که ندهيد اجازه. "کنند جنين

)تعريف  گويد می خانواده به داند می پزشک را خود که فردی. دارد وجود ديگری چيز هيچ نه و گسل،

 يزچ هيچ و است قتل اينآنها را نيز فريب می دهد و آنها را شريک ان قتل )آدم کشی( می کند.  ،می کند(

نمی دهند، اما هللا عز و جل در اينجا  تبه آنها يک مجازا !را ميکشيد نفر يک )شما( داری. نيست ديگری

 جهنم در را خود مجازات آنها. دارند ديگری مجازات ، آنهاحال هر به آخرت به آنها )مجازات( می کند.

 )کار شان( هيچفکر کنند که  آنها که ندهيد اجازه. است ديگری نوع از جهنم اما ديد، خواهند آخرت در

 .ندارد ای )مجازاتی( عواقب



 

 

 

 

 

 

 

 از پر دنيا..." بود بيمار و داشترا  کمبوداو اين  نه،. "دهند می انجام پول برای را کار اين آنها

 اما داردن معنی اينی نيز نياز نه بود. بيمارستانبه هيچ  .باش راحت و بکشيد را آنها همه. است بيمار افراد

! است چه دنيای اين. تعريف می کنند ما به روز هر و آيند می آنها. دهند می انجام را اين راحتی به آنها

 یم را آنها شما اما اند، نکرده باز اين دنيا به را چشمشان حتی و هيچ گسل ندارند هستند، بيگناه افراد

 هفت رد بياوريد، بيرون شان مادر شکم از را آنها اگر بنابراين است، درست آنها بدن آناتومی تمام. کشيد

 و روح آنها. است زنده که بيرون است نيز شخص اين. اند کرده زندگی آنها. بگذاريد )راحت( را آنها ماه

 هب تواند می چگونه دولت. است اين منطقی نوع چه دانم نمی (من) باشد؟ ميتواند چگونه. دارند چيز همه

 دهد؟ اجازه آنها

 

 دستگاهی، به خطر شانباشد  که به هر حال اين طوری کرده باشد داشته وجود تمعلولي يک اگر

 می هاآن" نيست، مضر اين. "نامند می فراصوتی سونوگرافی آنها که آنچه - کنيد می نگاه آن با که است

 آمريکايی و ها اروپايی محلی، مردم آمريکا و اروپا در. شود می ديده آينده در هنوز. است مضر اما گويند

 دکانکو تا استفاده می کنند ها ما مثل االغ هوشمند به را اين آنها اما کنند، نمی استفاده اين از واقعی  های

 )خودشان( به دنيا را آنها به هر حال بچهنمی گذاريم بچه مان به دنيا بيايد.  ،بنابراين و ،شوند معلول ما

 و ندک می قتل که فردی زيرا است، عظيم شيطان يک و است بزرگ فتنه يک اين بنابراينآورند. نمی 

 باعث آنها .باقی نمی مانند نفر يک در تنها گناهانش. رساند می آسيبنيز به ديگران نيز  گردانندويلون می 

 اين. اشيمب مراقب بايد (ما) بنابراين ،پناه بر هللا. آيند می فرود ستم اين بر مشکالت. شوند می ستم و ظلم

 .نيست بازیيک 

 

چيزی  آن ،عطا کند هللا که آنچه". شود معلول مان فرزند خواهيم نمی ما" ،گويند می ها خانواده 

 ماش چرا. ميرد می بيرون سپس ميرد، می آيد، می بيرون که زمانی در را آن اگر. افتد می اتفاق است که

می ن هنوز هللا باشد، مرگبرای  اگر نه، اگر. کند می زندگی و آيد می بيرون آن دارد، عمر اگر ؟می کشيد

 سیک نداريد حق ( هيچشما). بگيريد را کسی زندگی نداريد حق (شما) حال، اين با. بماند زنده گذارد که او

 رلکنت شيطان حال در .کند اصالح را آنها خداوند)فهم( و عقل عطا کند.  شعور هللا که باشد. بکشيد را

 هنگ نحو بهترين به را اوو  نمی کنند اعدام کشته را نفر صدها يا ها ده که مردی آنها. دنيا را دارد کامل

 نفس اينکه بدون، بکشندرا  معصوم افراد سعی می کنند آنها اما کند،می دهند،  غذا او به و می دارند

 کسانی با ار ما هللا و نيستيم خوشحال موضوع اين با ما. دارند می کشند آنها ميکنند، را کار اين آنها. بکشند

)فهم( و  شعور مردم به و دارد نگه امن را ما نه نويسد. باشد که هللا هستند خوشحال موضوع اين با که

  .عقل عطا کند

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 ربهانیحضرت شيخ محمد محمت 

لُجمادی ۱۰  فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ االَوَّ


