
 

 

 

 اكرام الضيف

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 المسيحيين، رأس.  الصحيح هو اإلسالم هيقول ما ولكن ،تفكر به  ما ليس.  معرفة عن غير شيء ما في سوءيفكرون بال أحيانا المسلمون

 هو الضيف اكرام.  أتيي أن هيمكن أتى من" ؟ ال أو يأتي أن له يجوز هل " يسألون الناس بعض.  أيام ثالثة قبل تركيا لزيارة ، جاء البابا

.  ال أم صحيح كان سواء يترددون الناس معظم.  مشكلة توجد ال.  تكريمهمقمت ب أو دعوتهم كنت إذا يهم ال.  اإلسالم وتقاليد عادات من

 الناس يجب على لذلك.  مسلمين غير كانوا أنهم من الرغم على سيعاملون انهم. عليه الصالة والسالم  الكريم نبينا عهد في أيضا جاؤوا

 .سيئ  أمر هذا أن يفكروا الأن 

 رسول جاء عندما.  فصاعدا اآلن من الرسول على النار تطلقوا ال.  مشكلة وجدت ال أنه يعني هذا.  ذلك وراء حكمة وهناك ، هللا ارسله

 بعض في الكريم نبينا.  اإلسالم وتقاليد عادات من واحدة أيضا ههذو. يجب أن تكون مضمونة  الرسول حياة أمن ، الحرب زمن في

 . قال كما وكان ، ملكه هللا مزق سيدنا قال.  الرسول وقتل الرسالة مزق كسرى.  أخرى أماكن إلى رسلب بعث األحيان

 أعوان بالتأكيد إنهم. ن وسيئ مأنهعلى  المسلمين يظهرون أشخاص هناك ، األخيرة اآلونة في نشهده ما.  الشيء نفس واإلنسانية اإلسالم

 عن بعيد مسلمال.  مسلمال هو هذا.  للناس الثقة ونعطوي مبجانبه أمان في أنك تشعر.  رحيم مسلمال. ين مسلم واكوني أن يمكن ال.  الشيطان

 جيد،لديك مزاج  يكون أن الكريم نبينا إنها سنة. إلتمامها  جاء. ها لتعليم جاء انه وقال. جاء بمكارم األخالق  الكريم نبينا.  السيئة العادات

 . كان من كائنا ، الضيف وتكرم ،بالحسنى  الجميع مع أن تتعامل

 عندما.  اليوم هذا إلى أشرنا. ما  شيئا يرون عندما" ؟ ال أم المناسب من كان إذا عما أتساءل"  ،وا سألي أن لإلخوان ، للناس جيد المر انه

. على كل حال  جيد المر انه ،فليأتوا ويشاهدوا . بأس  ال ، يأتي هودع "؟جاء  لماذا " ، الناس يقول ، أيام ثالثة لمدة هناالى  البابايصل 

 العالم ضد جيدا أمرا سيكون.  ذلك رؤيةب لهم واحاسم ، اإلسالم جوهر هي اإلنسانية . ذلك يرون دعوهم ، متوحشين ليسوا نوالمسلم

 . المسيحي

 اإلسالم الصحيح يرى اآلخر لجانبا دعوا ، ال. المسلمين المزعومين  باسم هؤالء واساعد هناالمتوحشون .  كبير تشويه سمعة هناك كان

 يوم سئلوا اذا، " بسبب هؤالء ينمسلم صبحن لم ، هناك " ، عذر لديهم يكنال  دعوهم.  اآلن بعد خاطئة أفكار أي لديهم تبقى نل بحيث

 وسيئ ، لنا بالنسبة جيد ، للمسلمين بالنسبة جيد مرأل انه.  هللا من عند حكمةهو  شيء كل لذلك" ؟ين مسلم واتصبح لم لماذا " ، القيامة

 ومن هللا التوفيق . . شيء كل في خير هناك.  لهم بالنسبة

 . الفاتحة
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