
 
 
 
 
 
 
 

 است مرحمتاسالم دین  

 

م السَّالم    ،َوبََركات ه   للاه  وَرْحَمة   عََلْيك 

 .﷽    أعوذ با للا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 مدد يا ساداتي أصحاب رسول للا، مدد يا مشايخنا،مدد يا رسول للا، 

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 هب توجه با آنهادين نيستند.  اين با مناسب رحمانه بی انسان های. استمرحمت  دين ،اسالم دين

  آمديد خوشيک دستور است سالم  .رسيد خواهند مجازات نيز آنها به .دهند می انجام کاری خود سران

 تو بر للا رحمت و سالممی گويند. می گويند " "َوبََركات ه   للاه  وَرْحَمة   َعلَْيك م السَّالم   گفتند. حتی در سالم، "

 اساسا  دين اسالم،  .شود می شروع او با ابتدا در" می گويند. ﷽    ، "للا بسمدر باشد." 

 زمين روی بر که کسانی. يابد میمرحمت  کند می رفتارمرحمت  با که امر می کند. انسانیمرحمت 

 .ميرسند جهنم ويت ذا وبزرگ  عذاب به آخرت در نيآوردند؛مرحمت 

 

 که دهد می فريب را آنها اوهای هر طرف می رسد.  بچهبه انسان ها و  شيطان که بينيم می حاال

 توجه اب را اسالم دين توانستيد می شما اگر. نيست اين مثل هرگز نيست، اين نه،. "است اين اسالمدين "

. دهيدب انجام را امر می دهد چه هر بايد شما. بود باقی نمانده چيز هيچ اکنون کنيد، تعريف تانخود سر به

 ختس انسانی برای .کنيد دقتو  کنيد بررسی کامل طور بهباش.  مرحمتچيست؟ با انسان ها با امر للا 

دارد. کسانی که  اثراتچونکه بعدا  . شود آزاد و شود خطا يک مرتکب تا ادامه بدهد خطا در که است تر

آنها فکر کنند که از آنچه در اين دنيا انجام  دهيدب اجازهاين کار ها را انجام می دهند، خير پيدا نمی کنند. 

 .بزنند گول اينطوری را خودشان نبايد آنهادادن ميتوانند فرار کنند. 

 

، از همه بيشتر ديدند. چونکه جماعت و سنت اهلص وبخص .ديد ستم و ظلم بسياری اسالم دنيای

، امروز اصطالحآنها به . هستند پروا بی و رحمانه بی همه اين از خارج های گروههستند. مرحمت آنها با 

 طريقت .نيست اينطوری اسالم. کشند نمی خجالت انسان ها از و ترسند نمی للا از آنها. هستند ها تروريست

مرحمت  و دهد می تعليم را برادری ،نشان می دهد زيبايی طريقت. نشان می دهد را اسالم که است چيزی

 .آموزد می

 

ون که اکنون بير هايی گروهبا اين می شود  ديوانه شادی از شيطانکند.  هدايتللا اين انسان ها را 

مرحمت  با مسجد ها حتی آنها .ندارندمرحمت می آيند و ادعا می کنند که مسلمان هستند. آنها با هيچ چيز 

ندارند. با مرده به  همين عين شکل است. نه زنده ها، نه مرده مرحمت  للا های خانه با حتی آنها .دارندن

ها ميتوانند راحت باشند. اما هر چيز يک پايان می يابد. هر چه قدر بيشتر ظلم کنند،  نامرددست اين  ازها 

 به پايان می رسند. تر سريع



 

 

 

 

 

 

 

هيچ چيزی از ما ها نمی دهيم.  تصويب، نه گذار که آنها بهت فريد بدهند. ما آنها را دليل همين به

 یم انجام آنچه مسئول آنهاللا حساب شان را می رساند. و آنها را به للا ميسپاريم. به آنها نخواهد رسيد. 

 الفاصلهبرست نيست که اهل سنت و جماعت  .شوند خورده فريب نبايد مردم گفتيم که همانطور .هستند دهند

 قيقت،ح در .نيست اينطور نه ايمان بياورد و راضی باشد با هر کسی که بيايد و بگويد که مسلمان است.

چونکه يک آيات کريمه می . نمی رسد نيز شما به طوریاين کنيد، محکوم را قضيه خود قلب با بايد شما

 .گويد می را اين قرآن ".کرد خواهد لمس را شما هم آتش شويد، ملحق آن سمت به شما اگرگويد: "

 

 ها کثافت اينبيرون بيايد که اسالم از  زودی به عليه سالم مهدی. دکن تفظاحم را ما همه للا

. ستا شده کثيفهم ظاهری و هم باطنی،  موارد، تمام در .است شده پر کثافت با شود. حقيقتا ، دنيا خالص

اند. کسی که اين را تميز می کند مهدی عليه سالم  کرده فرار کثافت، نه زمين و نه انسان ها از اين دريا نه

 .برساند او به را ما همهاست. للا 

 

 .و من للا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

مادی  ۱۹ لج   فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ االَوَّ


