
 
 
 
 
 
  

 
 مبدأ اإلسالم الرحمة

 
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخدستور موالنا ال ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

فإن المسلم مأمور . على أي حال ،  وھو یأمر الناس بالرحمة هلالج لج. الرحمة صفة اإلسالم ، إنھا صفة هللا  اإلسالم الرحمة مبدأ
ً میرح یكون بأن اإلسالم دین الرحمة والعون ، ومن  ". السماء في اْرحموا َمْن في األرض یرحمكم من" یقول  ، نبینا الكریم ا
یتصرفون بنفاق ویظھرون اإلسالم وإنھم لیسوا رحماء  . كاذبون وخونة، خارجھ یجب أن یكونوا كذلك ولكنھم منافقون  من

ألنھم جنود الشیطان ، فإنھم و ذلكون في حین أن دین اإلسالم منفتح على كل شيء وھم یعرف ئ .سیو ظالمعلى أنھ دین 
. إنھم یفعلون كل أنواع الشر ولكن  على أنھ خیر وكل ما یتم فعلھ یغطونھ ویغلقونھ ویقولون إننا نعمل الخیر لشریظھرون ا

 . حتى یبتعد الناس عنھ ئعندما یتعلق األمر باإلسالم فإنھم یظھرون اإلسالم على أنھ سی

الصاحب ، وسیكون كل شيء  ، لذلك سیظھر ونحن في آخر الزمان الظلمنكشف ، وقد زاد ت یقةالحق هلالج لجهللا سیجعل في النھایة 
نشعر بالحزن ألنھم ، حسنًا نحن محزنون بالطبع ، یجب أن  داعي(للحزن). لذلك لیست ھناك  الحقیقةستنتصر كما ینبغي ، و

. إن شاء هللا  اطل ال یستطیع التغلب على الحققیقة والبستبقى دائما الح لحقیقةلكن او.  وسیئ باطل یظھرون الحق على أنھ
الكریم ، سیكون كل شيء ملیئًا  نالنبی، وعده  هلالج لجمن ھذا العالم ، إنھ وعد هللا  الظالمینمحو كل تقریًبا ستظھر ھذه الحقیقة و

 . من هللا التوفیقو . بنور اإلسالم إن شاء هللا

 الفاتحة .
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