
 
 
 
 
 
 
 

 نعالمیا رحمت 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 بسم هللا الرحمان الرحيم:. مان می گويد  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرهللا عز و جل به 

 

 َوَما أَْرَسْلنَاَك إَِّلا َرْحَمةً ل ِْلعَالَِمينَ 
 

جهانيان نفرستاديم" جز برای رحمت ما تو را مان گفت، " (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرهللا عز و جل به 

 خالص. از طريق رحمت، مرحمت با شفاعت او از شر هم در اين دنيا هم در آخرت (۱۰۷:انبياء سوره)

 می شويم. 

 

مان نبود، کار مان نه سخت بود، خيلی سخت  (ملسو هيلع هللا ىلص)در آخرت، اگر از شفاعت حضرت پيامبر 

حتی اگر بزرگترين عالم باشد، نفس خودش را پيروی می کند. انسان ها هر ساعت خطا می کنند، بود. 

ميتواند آنها را نجات کند. بنابرين، همونطوری  مان (ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر مرتکب گناه می شوند. تنها شفاعت 

 فاعت او برای. مرحمت، شنعالميا،" رحمت برای همه نعالميابرای رحمت "که هللا عز و جل می گويد، 

 ، شما را شفاعت می کند. مان (ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر ، شما درخواست از پس هر کس کافی است.

 

 نفاق قلب در آنها .اند کرده نابود را اسالم دنيای تمام آنها دارند، وجود يک قسمت انسان ها اما

 در حقيقت، .دادند انجام مسلمانان نام تحت اين کار ها را کردند، می تضعيف را نايمان شا کشيدند، می

نفس  های خواسته آنهااما،  .دانند می را چيز هر دانند، می ما از بهتر دانند، می خوبآنها عربی را خيلی 

سال گذشته  ۱۴۰۰نشان دادند.  کبرد، به نفس خودشان تسليم شدند، رين ديدنباَّلت عنوان به را شانخود

د قلب کبر دار کسی که دريک حديث دارد: " مان (ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر از اينها نرفته است.  کبراست، اما 

 د،رو می جهنم به او ابتدا، در. "(كبر من ذرة مثقال قلبه في كان من الجنة يدخل َّل)" ورد جنت نمی شود"

حضرت پيامبر او از شفاعت  .شود وارد جنت به تواند می او آن از پس و ،ه می شودسوزاند او کبر آنجا

 ،گذارندمی  تأثير جاهلآنها بر انسان های نمی خواهند،  اين را کبر خودشان به خاطر. خواهد می مان (ملسو هيلع هللا ىلص)

 در جهنم هستند.  آنها

 

چرا به جهنم  .شوند پاک تا رفت خواهند جهنم بهمحقق  مان (ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر بدون شفاعت 

 کنيم، اجازه دهيد به  التماسرا مان  (ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر شفاعت برويم هنگامی که يک راهی آسان است؟ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87


 

 

 

 

 

 

 

است.  فرستاده شده برای انسان ها رحمت عنوان بهبه دنيا،  مان (ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر تسليم شويم. کلمه هللا 

 انشاءهللا خداوند به همه ما ها شفاعت او را عطا کند.

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رب انیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۴۰ محرم ۲۴


