
 

 

  

 رحمةهو سيدنا صلى هللا عليه وسلم 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني

العالم  شرف. سيدنا نبينا الكريم ل المباركشهر إنه ال.  خير ووصلنا إلى شهر ربيع األولبشهر صفر  الحمد هلل مر. شهر ربيع مبارك 

هو أعلى من كل شيء.  والذي نورهمن  ا الكريمنبينالنور لمثل هذا هللا عز وجل أعطى  . اء الكونأض نوره.  العالم في هذا الشهر ونًور

 .العوالم كل  ونورالشمس  نورأقوى من 

، دين اإلسالم.  ؟ الدينالنعمة ي. ما ه فيه هللا كل النعمأتم .  نبيآخر . سيدنا  هو  ى هللا كل الخير لرسولنا الكريم صلى هللا عليه وسلمأعط

 ه النعمة .الكريم إلى الناس إلعطاء هذ نبينارسل اقد ل.  أكبر من ذلك نعمة. ليس هناك لكريم نبينا اب إكتمل

ْلعَالَِمينَ   َوَما أَْرَسْلنَاَك إَِّلا َرْحَمةً ل ِ

الحمقاء اآلن هناك بعض  . كبيرة للناسه النعمة ال. جلب هذ . جلب هذا إلى الناس أرسل كرحمة".  وما أرسلناك إال رحمة للعالمين" 

 هل، ه نت ال تأخذأ"خذ هذا الخبز"، و . إذا كان شخص يقدم لك ". ال يوجد شيء من هذا القبيل النبي نشر الدين بالسيف " الذين يقولون

،  ، الجمال األبدي السعادة األبدية: نعمةأعظم  الكريم نبينا. جلب لنا  فعل ذلك على الخبزي ملأنه  حتى؟  يرفع سيفه عليك و؟ أ يضربك

، بالسيف!" لم  "بالقوة الموجودون اليوم يقولونصل إلى هذه السعادة". "ال"، تاقبل هذا  " الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينا. يقول  والجنة

 يقبلوا دفعوا الجزية .. أولئك الذين قبلوا أصبحوا مسلمين وأولئك الذين لم  ذلكبالناس واحدا تلو اآلخر وقبلوا  بلغ. أ يكن بالسيف

تتم .  ، سيتم ضمان السالمة لهؤالء الناس في ذلك الوقت مقابل الجزية.  ضرائبضعف ك 50-40الناس يعطي .  ضرائب اليوم أكثر

هنا  وعش الجزية المتوجبة عليكدفع ا. ا تصبح مسلمان د تريإذا كنت ال  ك. تناسب دهم بأي فوائد أخرىيزوت ويتممن األعداء  حمايتهم

.  . كان هناك بعض األوقات عندما لم يتمكن السلطان أو المسؤول من توفير الحمايةمحفوظة عندنا  اهجميع . حمايتك وحقوقك كمواطن

 ؟ . أين سمعت عن العكس يحدثالجزية عادوا افي ذلك الوقت 

من تحمي س. بالطبع  تستجيب ألولئك الذين يهاجمونكس السيف هو بالطبعب. المقصود الجميلون يركضون نحوه ويتبعونه . نور اإلسالم 

 كتيضا المسلمين الذين ينتمون إلى ديانتحمي أ. س ، وأولئك الذين يدفعون لك ضرائبهم ، أولئك الناس الذين يثقون بك تحت حكمك هم

هو رحمة ويظهر أشياء  الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينا. في حين أن بهذه الطريقة الكريم  نبينا ةون صورهشوياآلن  ]الهجمات[. وترد

ما . لذلك هذا  . لم يكن أبدا بالقوة ما يعرفونمواصلة  يمكنهم، وأولئك الذين يرغبون يمكنهم القبول جميلة للناس. أولئك الذين يرغبون 

النبي  يشوهون صورة. اآلن أولئك الذين هم هنا أو أولئك الذين هم في أراضي الكفر دائما  توضيح ذلك للناس يجب علينا.  هو عليه

 .شياطين  محين أن أولئك الذين يساعدونهم ه . فيويصفونه بكل صفات الشر ، الطريقة  بهذهصلى هللا عليه وسلم 

 األمر.  . دعونا نقول هذا بوضوحالكريم صلى هللا عليه وسلم هو أيضا شيطان  نبينا. من ال يحب األكبر هو نبينا الكريم  الشيطانعدو 

 . إن شاء هللا يعرفون هذه النعمة بحيث انهملجميع الناس  نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم محبة يرزق. هللا  ذلك بغض النظر عمن هوك

 الفاتحة .ومن هللا التوفيق . 
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