
 
 
 
 

 
  

 

 دين الرحمة
 

 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
 

. اإلسالم يعاملهم وينظر إليهم بالرحمة وقد أمر المسلمون  هم خلق هللا، عباد هللا هم جميعاً ، الناس أن البشر هو شعار اإلسالم

 . موجود  سبب اإلسالمالهذا لبل فعل الخير ،  اي شخص إيذاء وعدمبمعاملتهم برحمة 

" في خطبته األخيرة  ملسو هيلع هللا ىلصبعضها البعض ، وكما قال نبينا الكريم  كملتالتي واألديان السماوية  من ديندين اإلسالم هو آخر 

إيذاء أي عدم ر ولوذلك لمنفعة البش .هذا الدين إكتمل  ملسو هيلع هللا ىلصإلى نبينا وصوال منذ آدم عليهم السالم  " اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَكُْم ِدينَكُمْ 

أن يفعلوا  الطريق. يمكن لألشخاص الذين ينحرفون عن هذا ا شخص أو أي من المخلوقات ، لفعل الخير من أجل مصلحتهم

كل شيء كل شخص و ذبحونوي يقتلون يحرقون ،يعذبون ، يهدمون ، . يؤذون ، ذنببعد الكفر ليس .  أي شيء ، ما يريدون

 .  مصلحتهم نفس ، من أجلالمن أجل أنفسهم ، من أجل 

لم يكن معارك وحروب قاموا بها  في.  ال يوجد شيء من هذا القبيل في اإلسالم ، اإلسالم موجود لمساعدة الجميع وفعل الخير

 ذلك وسيلة لهم ليكونواو،  جيدمن عاداتهم السيئة ويتعلموا ما هو  لكي يتخلصوا ، لمنفعة الناس قاتل اإلسالمو ظلمهناك من 

.  هذا ما يقاتل الناس ضدهراض والوفيات ، هذه األم توجدما يفعله األشرار وبسبب ما يفعلونه واآلن نرى العالم كله  جيدين .

الذين هم مع الشيطان يفعلون هذا ويستطيعون أن يفعلوا ما أولئك الذين هم جنود الشيطان،  هذا ليس من اإلسالم فهو من الكفار

 .  ، لخسارتهم بدون جدوىا ستكون يريدون. كل األشياء التي سيفعلونه

أن نهايتنا ستكون خيًرا إن شاء هللا ، أولئك الذين هم مسلمون ويتبعون اإلسالم في  حيثلذلك ، ال ينبغي أن يقلق المسلمون 

، هكذا في الدنيا وفي اآلخرة هم  العاصون. أولئك اً الشر ليست خيرا بل شر . نهاية من يفعل إن شاء هللا،  سينتصرونالنهاية 

  . من هللا التوفيقو . الفتنة ويحفظنا ممن يسبب يعيننا. هللا  حفظنا هللا من شرورهم

 الفاتحة .
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