رحمت وجود دارد در مسلمان بودن

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم .بسم هللا الرحمن الرحيم.
الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،
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.
هللا جل جالله (ﷻ) رحمت نشان می دهد به کسانی که رحمت بر روی زمين را نيز نشان می دهند.
اسالم دين رحمت است .در افرادی که بيرون از اسالم هستند رحمتی وجود ندارد .افرادی که می گويند
مسلمان هستند و رحم نمی کنند نيز مثل آنها هستند .رحمت آنها فقط براينکه خودشان را نشان بدهند است.
اساسا (اصلی ) آنها هيچ رحمی ندارند .مردم گذشته در همه چيز رحمت داشتند .آنها در مورد مردم زمان
های قديم می گويند" :او حتی يک مورچه را له نمی کند!"
اول از همه ،غير مسلمانان ،مسلمانان را انسانی نمی بينند .وقتی چيزی به مسلمانان می رسد،
آنها می گويند" :آه!" و می خواهند آن را بدتر کنند .مسلمان هميشه به برادر مسلمانش رحم می کند.
هنگامی که يک بدبختی ،جنگ ،و يا چيزی شبيه شان ،او احساس غمگينی می کند به خطر رحمتش و
بالفاصله او را کمک می کند و يا کمک فرستد .و اين طوری بايد باشد .افرادی که بيرون از اسالم هستند
فاصله می گيرند بين هم زيرا دور از فرمان های اسالم هستند .به همين دليل است که چنين چيز ها به آنها
اتفاق می افتند .اين کار های که دارند می کنند چيزهای هستند که با مسلمان بودن ربط ندارند .رحمت در
مسلمان بودن وجود دارد.
يک مسلمان برادر يک مسلمان است .به غير از مسلمانان ،غير مسلمانان نيز حق دارند .نمی
توانند اون طوری با آنها رفتار کنند .نيز با آنها بايد با رحمت رفتار کنند .می توانيد خودت را دفاع کنيد
از کسی که به (شما) بدی می کند .همه چيز يک اندازه ،يک حد دارد .اسالم نشان می دهد کجا بايد
وايستادن .اسالم دين رحمت است .کسانی که سزاوار آن هستند مجازات می شوند .اين مجازات نيست
برای کسانی که سزاوار آن نيستند .اينها بر اساس ذهن شخص نيستند .همه چيز روش و شيوه های دارد.
همانطور که گفتيم ،اسالم دين رحمت است.
اتفاقات های اخرين روز ها ،اتفاقات های هستند که کسانی که در ميان مسلمانان می خواهند گسل
را رو مسلمانان بگذارند ايجاد کرده اند ،اما هيچ ربطی با مسلمان بودن و يا با اسالم ندارد .به نذر مان
عجيب است و آن را قبول نمی کنيم .از آن بی گناه هستيم .بايد حداقل آن را با زبان بگوييم .بايد به مردم
هشدار بدهيم (اطالعات بدهيم ،آگاه کنيم) .همانطور که هميشه می گوييم ،کسی که رحم ندارد ،نمی تواند
مسلمان باشد .در حديث شريف می گويد" :از کسانی هستيد که تقليد می کنيد ".خداوند درست کند افرادی

که خودشان را به عنوان مسلمان قرار می دهند .موضوعی مهم است به مسلمانان رحمت نشان دادن.
انشاءهللا از آن منحرف نشويم.
و من هللا التوفيق.
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