
 
 
 
 
 
  

 
 الحمد � على دین اإلسالم

 
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني
 

ال یوجد دین آخر غیر اإلسالم ألن جمیع الدیانات السماویة قد أفسدت ،  . نن الدین الصحیح ھو االسالم اآلالحمد � على دین االسالم أل
عیسى ، یسوع وھم یقومون بذكرى سنویة وتقویم  سیدنا. من المفترض أن الیوم ھو یوم میالد  ، كلھا مزیفة ما ھو صحیحولم یبق منھا 

عیسى ولد  سیدناالمسیحیون أن  ھما یقول ھذاسنوي وفقًا لذلك ، لكن ھذا لیس صحیًحا أیًضا ، یقولون ھذا بأفواھھم ، إنھ لیس ما نقولھ ، 
عیسى ،  سیدنا. لذلك منذ البدایة ، ما نعنیھ بالبدایة ھو بعد  عبادة األوثان ، دیانة وثنیةالیوم ھو شيء صنعوه من  . بعد شھرین من اآلن

 إنھ عمل الشیطان ، الشیطان التالمیذ وقدیسین مزیفین أفسدوا الدین منذ البدایة ، ب خرجواعام بعد ذلك ،  100إلى  50یسوع المسیح ، 
. بالحدیث عن الیھود ، فھم لیسوا بھذا القدر ولكنھم أیًضا فاسدون في الغالب ، دین  دین أنھقة والملیارات من الناس یتبعونھ معتقرید الحقیی

یذكر في الحدیث ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم  . ھاإنھم یخفون الحقیقة ، لدیھم الحقیقة لكنھم یخفونھا بسبب مصلحتھم ، یخفون الحقیقة وال یقولون
عشرة ، أعتقد  وانوھم أسلموا ولكن لم یكئمنھم ، أسلم جمیع الیھود ، ألن العدید من علماالشریف أنھ من بین الیھود ھناك ، إذا أسلم عشرة 

. لذلك یجب أن تكون حكمة هللا أنھ یجب أن یكون  على منزلة بینھم لكنھم لم یقبلوا بعداألأو ثالثة ممن أسلموا وكانوا  إثنین واكان مأنھ
 . للناس إمتحانایكون ھكذا سواألمر على ھذا النحو حتى یوم القیامة ، 

 
وھم  الدنیامدعین أنھم خلقوا  الدنیاالذین یركضون وراء یجدونھا ، الذین ال و ، الراحةأولئك الذین یجدون الحقیقة سیجدون السعادة 

. یعتقدون أنھم یحكمون العالم،  نفعل ھذا یمكننا أن نفعل ذلكأن نستطیع ، ویفعلون ما یحلو لھم ، یمكننا أن نصنع حروبًا  ایسیطرون علیھ
. إن دیننا كامل ، إنھ دین هللا ، إِنَّ الِدّیَن ِعْندَ  كون على الدین الصحیحنھو أن  ھذا لیس مھًما ، المھم بالنسبة لنا الحمد � ھدعھم یحكمون

ْسَالُم ، إنھ الدین الذي أراده هللا  ِ اْإلِ ھا وأولئك الذین لن الراحة والسعادة قد وجدوین سیجدون أولئك الذ . ملسو هيلع هللا ىلصوأكملھ نبینا الكریم ، هلالج لج �َّ
. یمكنھم االدعاء  ، وألنھم ال یدركون أنھم یعیشون في ضائقة الدنیا، ال یعرفون أي شيء سوى  الدنیا هفي ھذ غرقوایجدوا السعادة قد 

ھذا مھم ، المسلمون األغبیاء الذین یسعون وراء . ویرحلون أخرى ال یوجد شيء لھم سیتركونھ ، ومرة  الدنیا هبأن كل شيء لھم في ھذ
أولئك الذین یھاجمون  . لن تكون نھایتھم جیدة أیًضا، أن ھناك شیئًا ممیًزا  یعتقدونفإنھم  یتبعونھم، ھم مثل ھؤالء وعندما  الدنیا هھذ

، ھنا  ذلك ا یفعلونھ .. ال داعي لقول الكثیر عنواألولیاء یعتقدون أنھم یفعلون شیئًا صحیًحا بینما م ملسو هيلع هللا ىلص النبي،  الشریف الحدیث، القرآن 
یحفظھ ، یمكنھم مھاجمتھ بقدر ما یریدون ولكنھم یضرون أنفسھم فقط ولن تكون سهللا ، هلالج لج دین هللا ھو . الدین یصلحھم هلالج لج نقول هللا 

  . من هللا التوفیقو . یقوي إیماننا إن شاء هللاعلى ھذا الطریق و یثبتنا. هللا  وھبنا ھذا الدین أنھهلالج لج . الحمد �  . حفظنا هللا نھایتھم جیدة
 

 الفاتحة .
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني

، زاویة أكبابا ، صالة الفجر1442جمادى األولى  12-2020/10- 25 


