
 
 
 
 
 
 
 

 دین مرحمت 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيم الرحمن هللا بسم .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،مدد يا رسول 

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 :مان در حديث شريف)ملسو هيلع هللا ىلص( حضرت پيامبر 

 إرحم تُرحم

مرحمت داشته باش، پس هللا نسبت به شما مرحمت خواهد داشت، و انسان ها نسبت به شما "

 حتی. نداکنون، حال دنيا در دست ظالمان است، ظالمان فکر می کنند دارند برنده ا." مرحمت خواهد داشت

کمک ما اهستند.  تبدبخبرعکس، آنها . اگر آنها برنده شوند، هر چه در اينجا برنده شوند، به نفع آنها نيست

پاداش خود را  به او کمک می کند،إرحم است، هللا ر که نشان می دهند. ه مرحمتمی کند به کسانی که 

 .دهد یم

انسان ها با توجه به قضاوت خود رفتار می کنند و هر کس شگفت زده است که چه کاری بايد 

نظر می رسد که آن ضرر حتی اگر به . بکنند، هر کس يک چيزی می گويد اما راه درست مرحمت است

نه، اگر برعکس اتفاق بيفتد، به هرحال، . اين خوب است فرق دارد، می دانيم کهانسان دارد، در نهايت 

است اما بدان که اين  اوجحاال ظلم است و دنيا کامل پر از ظلم است و ظلم و ستم در . ظلم ادامه نمی يابد

 .زم نيست در مورد اين ظلم نگران باشيمبنابراين، انشاءهللا ال. ای است که در راه پاين رفتند است هاشار

آمدن صاحب زمان مهدی عليه سالم  هاشارمان است که اين يک )ملسو هيلع هللا ىلص( وعده هللا، وعده حضرت پيامبر 

 .است

انسانی که ايمان قوی دارد از هيچ چيزی نمی ترسد، . انسان ها بايد ايمان خود را قوی نگه دارند

ه خوب ارمهم نيست چقدر به نظر می رسد وضعيت بد باشد، دوب. هيچ چيز باعث نگرانی برای وا نميشود

 او مطمئنا است. خواهد شد

ِ َحق    إِنَّ َوْعدَ اَّللَّ

، انشاءهللا ميشه. هللا وعده داده است هللاحق است که (. ۶۰؛" )سوره روم:است حق هللا وعد که"

 اين روز های زيبا را به ما ها نشان بدهد. 

 .و من هللا التوفيق



 

 

 

 

 

 

 

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۴۰ محرم ۲


