
 

 

    

	نقبل بجمیع األنبیاء

 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

 أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم

سُِلھِ  ن رُّ ُق بَْیَن أََحٍد ّمِ  الَ نُفَّرِ

 . بسم هللا الرحمن الرحیم

یَن ِعندَ اCِّ اِإلْسالَمُ   إِنَّ الدِّ

. لیس  ، والدین في نظر هللا ھو واحد جمیع األنبیاءب". ألن المسلمین یقبلون  ال یوجد أي تمییز بین أي من المرسلین " یقول وجلعز هللا 
، تلك التي جاءت من  . األدیان السماویة أوامره ونتبعیوحدانیة هللا وب یؤمن الجمیع".  ھناك شيء من ھذا القبیل "ھذا دینك وھذا دیني

 . الجمیلةهللا أوامر  عنالناس  خبارإل تدأنشئت على أساس اإلیمان با: ووج اھ. جمیع ، ھي واحدة الوحي السماوات مع

. حضرة النبيب ونقبلیسالم ولكن ال ال علیھعیسى ب. یقبلون  و خدعھم الحالھذا ب. و جعل الناس ذاك ھذا النبي لكنھ یرفض بیقبل  الشیطان
ھذا ل.  أي نزاع یكون ھناكعاطال عن العمل عندما ال  الشیطان. سیترك ا بھ على اإلطالق إذا قبلو في حین أنھ لن یكون ھناك أي نزاع

الكریم صلى هللا علیھ  نبینا. إنھ ال یسمح بقبول نبوة م مل على تدمیرھعی، و الناس یضل،  النفاق بین الناس في كل مكان یزرعالسبب 
 علیكم كثیرا من الداخل .. یعمل  االستماع ونریدیوال  یھربون،  . لحظة ذكر اسمھ وسلم

من  الكثیر. لدیھم  كثیر من الناس یفقدون حیاتھم في محاولة للوصول إلى ھناكال. ینافسونھم الناس  وال زال، عز وجل هللا لم یقسم لھم 
بركة الهللا  لم یعِطك. إذا  فائدة في اإلسالمال.  . ما ھو مفید ھو اإلیمانلھم فائدة  یس ھناك، ل . ومع ذلك سوء الحظ في البحر وھنا وھناك

، مثل  . على العكس من ذلكوترتاح  إلى ھناك تذھبعتقد أنك ست. ال ن تكون من الفائزین ، ول محظوظغیر ،  یمان أنت بائسواإل
 . الھروب بعد اآلن ھم، ال یمكن عندما یصلون إلى ھناكوفخ الفي  وقوعھمیتم  اشخاص

. ألنك ال تؤمن  جمیع األنبیاءبنقبل  أنناأن نكون شاكرین  علینا.  شاكرین : ویكونوا نعمةه القیمة ھذ واع أن یعرف، یجب على الجمی لذلك
صلى هللا علیھ  محمد سیدناالذي ھو  بأحب وأعظم عبد عند هللا یقبل . یجب على المؤمن أن واحدبوال تقبل  بھم جمیعاأنك تقبل  تلقإذا 

  ومن هللا التوفیق . . معرفة قیمتھ إن شاء هللا جمیعا یرزقنا. هللا  في أعلى تقدیر ویضعھ وسلم

	الفاتحة .

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
الفجر، زاویة أكبابا ، صالة 1438 رجب 2017/61 -4- 13 


