
 إن الدٌن عند هللا اإلسالم

 على والسالم الصالة . الرحٌم الرحمن هللا بسم الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ .وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم رسولنا

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ

 ما كل اإلسالم قدم.  هناك للناس مالذ أصبح.  هناك نورال ظهر هلل  شكرا ، اإلسالموجل  عز هللا بعث أٌنما

لدٌهم  البشر.  المادة من فقط لم ٌخلقوا البشر ألن.  أٌضا داخلٌا قدم ولكنه ، خارجٌالٌس فقط .  الناسٌحتاجه 

 . هم على حد سوا  روحلجسدهم و قدمت مفٌدةال شٌا األ.  أٌضا روح

. أدنى من ذلك أو الحٌوانات مثلٌعاملون  الناس كان. اإلسالم قبل جداً  اً مظلممكاناً   تكان ضخمةال ٌةلهندا قارةال

 الوقت فً ،بالطبع . بآخرتهم  وافاز انهم وحتى بلدهم بنا  تم. الناس لهإال  هداٌة أصبح ، اإلسالم وصل عندما

 الفور على ،اً جٌد ئاشٌ الشٌطان ٌرى عندما. القٌامة ٌوم حتى ولن ٌتوقف. ٌدياأل مكتوف قفٌ لم الشٌطان نفسه

 .وٌقوم بتخرٌبه  ، العكس فعلٌ ، استخدامه ٌحاول ، اإلسالم جمال ٌرى عندما. ٌقف ضده 

 تناسب التً السخٌفة األفكار خلف ٌذهبون هناك.  هناك إلى لذهاببا اسرعوا ، الهند الغرب عن عسم عندما

 الضغوط من الكثٌر ٌضعون. ٌنمسلم ونصبحسٌ نصفهم من أكثر ، الهند فً أحرارا الناس تركوا إذا.  أهوا هم

 ومع.  القدٌم دٌنهم إلى العودة على همونرٌجبو ، اإلسالم ٌختارون الذٌن الناسٌشتمون و نضربوٌ.  الناس على

 ونٌرٌدهل  الهند فً الناس من غٌرهم أو مسلمٌنال كثٌرا سؤلت.  اإلسالم فً جبارهذا اإل مثل ٌوجد ال ، ذلك

.  الخارج من ٌؤتون الذٌن أولئك باستثنا  ، إلٌهم ذهبٌ أن ٌرٌد أحد ال قالوا(. الهندوسٌة) الدٌن هذا واٌعتنق أن

 ونعتقدٌو الدٌن هذا على ونعملٌ. جمٌل لنفوسهم  دٌن إنه.  للغربٌٌن وجمٌلة ةمزخرف بدوت الهندوسٌة الدٌانة

 ٌحاولون.  ارواحهم من ناقص هو ما إلكمال ، ٌرٌدون ما واجدٌ أن همٌمكن أنه ٌعتقدون.  تقدما ونحققٌ مأنه

 . اآلخرة وفً الدنٌا فً أمل بخٌبة ونشعرٌ.  أمل بخٌبة ونشعرٌ نهاٌةال فًو

 أي على.  الدٌن لٌس الناس وأهوا  آلرا  وفقا ٌتم الذي الدٌن.  اإلسالم عند هللا الدٌن إن . هللا سبٌل عن ضلت ال

 التماثٌلب بها المحٌطة المناطق تمتألو المعابد من العدٌد بنا  تمٌ فكٌف.  دٌن لٌس هذا أٌضا ٌقولون ، حال

 .حتى  هو ما ٌعرفون ال ؟ هذا ما ؟ دٌن ٌكن لم إذا واألصنام

 لإمال أنواع كل ٌفعلون انهم.  الناس ٌضحك على ، حقا.  حرجة حاالت فً الناس ٌضع ، ٌقولون كما ، الشٌطان

 ٌجعل ما وهو.  الجهل ولكن المعرفة لٌس التعلٌم أن حٌن فً.  العالم فً تقدما األكثرو نومتعلمال أنهم ونٌقول ثم

. نور  اإلسالم ، شكرا هلل.  السلٌم الحس ٌعطً أن هللا نسؤل ، نقول دعنا. الهالك  إلى وٌإدي ونٌضل الناس

 ومن هللا التوفٌق . . اآلخرة وفً الدنٌا فً رابحون ، هللا شا  إن ،الملتزمون به  أولئك

 الفاتحة .
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