
 

    

 
 ھناك رحمة كونك مسلم

بسم هللا الرحمن الرحیم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  . السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . أعوذ با- من الشیطان الرجیم
حمد األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، شیخ عبد هللا الفائز الداغستاني ، شیخ م

 ناظم الحقاني ، دستور . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .

. الناس  خارج اإلسالم الذین ھم. ال رحمة في  . اإلسالم ھو دین الرحمة رحمة على األرضال ونظھری الرحمة ألولئك الذین هللایظھر 
ي ف.  . في األساس لیس لدیھم رحمة . رحمتھم ھي فقط للعرض أیضا مثلھم مرحمة ھتوجد عندھم الذین یقولون أنھم مسلمون وال 

 !"ة نملحتى یؤذون ال  " في الماضيولون عن الناس . كانوا یق كل شيءلالرحمة  ونظھری الناسالماضي كان 

مسلم ال.  زداد سوءایأن  ونریدیالمسلمین یقولون "آه!" و ینزل على. عندما یكون ھناك شيء بشر  ھمن أنیالمسلم ونال یعتبرالكفار ،  أوال
 یسرع، أو ما شابھ ذلك ، یشعر باألسف بسبب رحمتھ وعلى الفور  ، حرب كارثةتحدث . عندما  مسلمال ألخیھرحمة الیظھر دائما 

. فاألشخاص الذین ھم خارج اإلسالم یبقون على مسافة  . وھذه ھي الطریقة التي من المفترض أن تكون لمساعدتھ أو یرسل المساعدة
تم تھا ھي األشیاء التي ال ینبغي أن التي یتم القیام ب . ھذه األشیاء صیبھمتھذه األشیاء ھذا السبب ل.  ألنھم بعیدون عن أوامر اإلسالم ھمبین
 . مسلم ك. ھناك رحمة في كونین مسلم مونھك

. كما یجب معاملتھم بالرحمة.  بھذه الطریقة م. ال یمكن التعامل معھ حقوقلدیھم أیضا  الكفار، و . ناھیك عن المسلمین مسلمال ومسلم أخال
. اإلسالم ھو دین  توقفتیجب أن  این. یظھر اإلسالم  ، حد . كل شيء لدیھ مقیاس الشر یرید لكیمكنك الدفاع عن نفسك ضد شخص 

. كل  الشخص لفكر. ھذه األشیاء لیست وفقا  منح لمن ال یستحقھیال  باالعق اھذ.  عقابھم ذلك ینالون. أولئك الذین یستحقون  الرحمة
 . الرحمة، اإلسالم ھو دین  . كما قلنا شيء لھ أسالیبھ وآدابھ

، ولكن ال عالقة لھم  المسلمین الذین یریدون إلقاء اللوم على المسلمین بین إن األحداث التي وقعت في اآلونة األخیرة ھي أحداث نابعة من
. نحن بحاجة  اللسانبعلى األقل ذلك قول نأن  علینامنھ.  ئون. نحن بری توافق علیھننحن جمیعا نجد أنھ غریب وال . المسلمینباإلسالم أو 

 یصلحهللا  ".تشبھ بقوم فھو منھم"من  یقول . الحدیث الشریف ال یمكن أن یكون مسلماعنده لتحذیر الناس. كما نقول دائما، الذي ال رحمة 
 وفیق .من هللا التو . . ال تحید عن ذلك إن شاء هللا . ومن المھم أن تظھر الرحمة للمسلمین أنفسھم من المسلمین یعتبرونالناس الذین 
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