رحمة للعالمين
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل 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 عبد هللا الفائز
الداغستاني  ،شيخ محمد ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .
يقول هللا عز وجل لنبينا الكريم  ،بسم هللا الرحمن الرحيم

س ْلنَاكَ إِ اَّل َر ْح َمةً ِل ْلعَالَ ِم َ
ين
َو َما أَ ْر َ
قال هللا عز وجل لنبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم " َو َما أ َ ْر َس ْلنَاكَ ِإ اَّل َر ْح َمة ً ِ ِّل ْل َعا َل ِمي َن " .من خالل رحمته وقدرته على الحفظ  ،نحن
محفوظون في هذه الدنيا وفي اآلخرة .
إذا لم تكن شفاعة نبينا صلى هللا عليه وسلم  ،فإن عملنا لن يكون صعبا ً فحسب  ،بل سيكون صعبا ً للغاية ! حتى لو كان المرء عالما ً
عظيما ً  ،فهو يطيع نفسه أيضا ً  .يخطئ الناس كل ساعة  ،ويرتكبون الذنوب  .فقط شفاعة نبينا يمكن أن تنقذهم  .لذلك  ،وكما يقول هللا عز
وجل " رحمة للعالمين "  ،رحمة للجميع  ،رحمته كافية للجميع  .بعد طلب المرء ذلك  ،نبينا يحفظه .
لكن جز ًءا من اإلنسانية دمر عالم اإلسالم بأكمله  .امتصوا النفاق في نفوسهم  .كما أنهم أضعفوا إيمان اآلخرين  .فعلوا هذا تحت اسم
اإلسالم  .في الواقع  ،إنهم يتحدثون العربية بشكل جيد  .حتى أفضل منا  .انهم يعرفون كل شيء بشكل جيد  ،ومع ذلك  ،فقد قبلوا رغباتهم
على أنها أهم شيء  .قدموا أنفسهم لرغباتهم  .أظهروا التكبر  .على الرغم من مرور  1400سنة  ،فإن تكبرهم لم ينته من هؤَّلء الناس .
هناك حديث شريف " َّل يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر " .هذا الشخص سيذهب إلى النار أوَّل ً  ،حتى يحترق تكبره ،
ومن ثم يدخله الجنة  .أو يطلب الشفاعة من نبينا الكريم  .بسبب كبرهم َّ ،ل يطلبون هذا [ ،و] هم يؤثرون على الجاهلين ويجعلونهم من
أهل النار .
بدون شفاعة نبينا صلى هللا عليه وسلم  ،بالتأكيد سيدخلون النار ليتم تطهيرهم  .لماذا تذهب إلى النار بينما هناك طريق قصير وسهل ؟
دعونا نطلب شفاعة نبينا صلى هللا عليه وسلم  .دعونا نسلم لكالم هللا  .تم إرسال نبينا صلى هللا عليه وسلم إلى العالم رحمة  .هللا يرزقنا
شفاعته جميعا  ،إن شاء هللا  .ومن هللا التوفيق .
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