
 
 
 
 
 
 
 

 همه پیامبران را قبول می کنیم 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،مدد يا رسول هللا، مدد يا 

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 :أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. ﷽    

ن  ُق بَْيَن أََحٍد م ِّ ُسلِّهِّ الَ نُفَر ِّ  رُّ

)"خدا نکنيم ميان  "ما در ميان هيچ يک از پيامبران او، فرق نمی گذاريم )و به همه ايمان داريم("

(. "فرق بين هيچ کدوم از پيامبران نمی ۲۸۵:)سوره البقره وی و ميان ديگران"( پيغامبرانيکی از 

 گذاريم."

    ﷽: 

ْسالَمُ  ِّ اإلِّ ندَ اّلل  يَن عِّ  إِّنَّ الد ِّ

 "(است اسالم خداوند نزديك دين)" "است(  حق برابر در بودن تسليم و) اسالم ،هللا نزد در دين"

 (." "در وقع، دين در نزد هللا اسالم است." ۱۹:عمران آل سوره)

 

 از." ندارد وجود اختالفی هيچ رسوالن از کدام هيچ بين: "فرمايد می شکوهمند و متعال خداوند

: دندار وجود چيزی چنين. است يکیهللا  نظر در دين کنند، می قبول را پيامبران همه مسلمانان که آنجا

 او دستوراتامر  دنبال به و داشتند اعتقاد الهی وحدت به همه." است من مذهب اين و شماست مذهب اين"

 يستاس هللا به ايمان براساس آنها همه. هستند يکی ،آيند می آسمان وحی از که آن های آسمانی، اديان. بودند

  .دهندب اطالع را هللا زيبای دستورات مردم به که دارند وجود و شده

 

  وضعيت اين به را انسان ها او و. کند می رد را آن يکی اما کند، می قبول را پيامبر اين شيطان

 برحضرت پيام اما کنند، می قبول را( مسيح عيسی) السالم عليه عيسی آنها. داد فريب را آنها و کرد ورد

 ايطشر اين به را مردم او و. کند می رد را اين اما کند، می قبول را پيامبر شيطان. ندارند قبول را مان (ملسو هيلع هللا ىلص)

 حضرت پيامبر اما کنند، می قبول را( مسيح عيسی) السالم عليه عيسی آنها. داد فريب را آنها و کرد تبديل

 زمانی. ماند نخواهد باقی اختالفی هيچ ،می کردند قبول را او اگر که صورتی در. ندارند قبول را( ص)

 ردفاق ن ايجاد باعث او که است دليل همين به. شد خواهد بيکار شيطان نمانده، باقی اختالفی هيچگونه که

 از بين را آنها تا کند می تالش و منحرف می کند را انسان ها شود، می دنيا هر طرف در انسان ها ميان



 

 

 

 

 

 

 

 روعش آنها است، شده ذکر او نام ای که لحظه. را قبول نمی کنند مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر نبوت نهاآ ،دببر

 .کار کردآنها  خيلی در داخل شيطان. کنند گوش خواهند نمی و کنند می حرکت به

 

 یبسيار. کنند می تقليد را آنهاآن را برای آنها قسمت نکرد، اما انسان ها هنوز  (هلالج لجهللا جل جالله )

 (بدبخت) رحم بی آنجا و اينجا در ،دريا در آنها. هستند آنجا به رسيدن برای تالش حال در انسان ها از

  بههللا اگر. است اسالم در فايده است. ايمان ،دارد فايدهآنچه که . ندارد هيچ فايده آنها اما اين برای. هستند

ای ه جفکر نکنيد که ب. تيد و هيچ سود به دست نمی آوريدهس هبيچار، بدبخت شماندهد،  ايمان و برکت شما

 گير لهت در رسند می آنجا به وقتی انسان ها که رسد می نظر به برعکس،نيد. ميرسيد و راحتی پيدا می ک

 .کنند فرار توانند نمی ديگر و شوند می

 

 الزم است شکر کنيم که همه  شکر کند. هللا از و بداند را نعمت اين ارزش بايد کس هر بنابراين،

بول ق جز يکی را ، اگر بگوييد که همه آنها رامانيدميبی ايمان  دوبارهچونکه . کنيم می قبول را پيامبران

 و ت،اس مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبراو حبيب ترين بنده  که ،بزرگی هللا را ،دارد ايمان ی کهانسانکنيد.  می

 عطا کند که ارزش ار را بدانيم. ها ما همهبه  خداوندالزم دارد. انشاءهللا ، داشتند اليق باالترين در را او

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رب انیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸رجب  ۱۶


