
 
 
 
 
 
  

 
 األنبیاء معصومون

 

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

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

 على ھذا النحو صفاتھم ھي األكثر كماالً. خلقھم هللاهلالج لج. هللا  أحبابالناس. األنبیاء أسمى من غیرھم. ھم  لھدایةبعث هللا عز وجل األنبیاء 
عیبًا. خلقھم هللا على أحسن وجھ لیتبعھم الناس ویقتدي بھم. ھم معصومون. إنھم ال یرتكبون المعاصي أبدا. إن هللا  فیھمالناس حتى ال یجد 

أخطاء ، ذنوب. كل شخص لدیھ عیوب كبیرة أو صغیرة . ھم معصومون مما یعني أنھم بدونعز وجل ال یدع األنبیاء یرتكبون الذنوب
 .هللا عند ةفي أعلى درجوذنوب إال األنبیاء. واألنبیاء 

. 
كان ھناك من آمن ومن لم  ،. بالتأكیدالیھم، أرسل نبیًا ھناك ناسبعث هللا عز وجل أنبیاء إلى كل أمة. في أي مكان في العالم أینما كان 

نبي على أنھ أنھ نبي عوقب  اّدعىمن كل خاتم األنبیاء. ال نبي بعده. و ،ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم اعطي لیؤمن. قام األنبیاء بواجباتھم. وھذا الواجب 
 تبعھ.اوھلك كل من  كاذب. تم القضاء علیھ

. 
، كرھم في القرآن ھم منھم. ومع ذلكل. ومعظم األنبیاء الذین ورد ذمن بني إسرائیكانوا لكن معظمھم و، كان األنبیاء من كل أمة. كما قلنا

ال  هلالج لج ، فإن هللاولكن بما أنھم لم یبدوا أھمیة لھمأو حرموا. المھم أن األنبیاء ظھروا من أمتھم.  ،أو نُفیوا ،. إما قُتلواھم الناس قیمتھملم یف
 .السالمعلیھ لسالم ویحیى ، حتى زكریا علیھ االكثیر من األنبیاءیعطیھم أھمیة. استشھد 

. 
من إمكانیة حدوث ذلك.  تعجبوا، فإن الناس أن ھذا لم یحدث مع نبینا الكریم كانت ھناك أوقات عاش فیھا عدة أنبیاء في نفس الوقت. بما

قد فضلھم ، فھم  هلالج لج. وإن كان هللا ظلموا كثیرا. لقد یجب أن ال یتباھوا ،بل كانت ھناك حادثة قتل فیھا الیھود ألف نبي في یوم واحد. لذلك
، ولم یؤمنوا باألنبیاء. ما الذي تستطیع القیام بھ؟ نحن نؤمن بكل األنبیاء ألنھم جمیعاً وا وخدعوا، وقتلألمة الذین لم یقدروا ھذا النعمةا

دم علیھ السالم إلى زمن نبینا الكریم ھو اإلسالم أیًضا. ال یوجد دین آخر. منذ آ تعلموهاإلسالم. كل شيء  ھو الدین عند هللاإن مسلمون. 
 .اإلسالم. ال یوجد شيء اسمھ دین آخرھو الدین  فإن ةقیامیوم الوحتى  ملسو هيلع هللا ىلص

. 
هللا  عندحّب األ، وھم األنبیاء. واألسمى بین األنبیاءھو خاتم األنبیاء وأكمل األنبیاء أجمعین. كما قلنا أرفع الناس ملسو هيلع هللا ىلص لذلك فإن نبینا الكریم 

احترامھ أمر یحبھ هللا. . ملسو هيلع هللا ىلصوالمسلمین أن یكونوا من أمة نبینا الكریم  . خیر للبشرونعظمھخر بھ ت. إنھ لشرف لنا أن نفملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریمھو 
ھذا العالم والتذمر. یجب  دائماً. ال داعي للنظر إلى حال نشكربالحصول على أفضل شيء. یجب أن نقدر ذلك. یجب أن  هلالج لجلقد سمح لنا 
 . ومن هللا التوفیق  .هلالج لج. مالیین الشكر � یدیمھا علینا. هللا ملسو هيلع هللا ىلص رزقنا ببركة نبینا الكریم یعطیناأنھ أن نشكر هللا 

 
 الفاتحة .
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