
 إحترام نبٌنا الكرٌم ملسو هيلع هللا ىلص

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

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

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

 .الجمعٌة 

 ٌحفظ ، عٌسى حضرة ونظهرٌ ، المثال سبٌل على.  الواقع فً علٌه مه عما بعض اإلختالف الناس ظهرٌ

 سمً قد منهم اسرائٌل وال واحد لبنً األنبٌاء من العدٌد جاء حٌن فً. وعلى أنه اله  هللا ابنعلى أنه  ، وجوده

 من اآلالف جاء.  كذلك ٌكون ه قد الأن ٌعرفون مأنه العلم مع ، الشًء نفس قالوا عزٌر حضرةل فقط. رب 

 الحق وقت فً جاؤوا الذٌن أولئك.  مختلف بشكل األنبٌاء أظهروا.  األلم من الكثٌر األنبٌاء عانى.  األنبٌاء

 . ذلك وافعل

 كتابته . تمت لممعظمه .  تارٌخ قد كُتب بعض.  السالم علٌه آدم زمن منذ سنة ثمانٌة اآلف –سبعة  مرت لقد

 وهذا.  جمٌعا لهم نبٌا هللا ارسل.  الناس من الكثٌر ومر األمة من الكثٌر جاء.  ٪1 حتى لٌس المكتوب التارٌخ

 ." أمة كلل نبٌا ارسلت" الكرٌم القرآن فً وجل عز هللا قال.  بلغٌ لم أحد ٌبق لم. أنه بلغهم جمٌعا  ٌعنً

 .وجل عز هللا حضرة فًأعلى مقام  فً انه.  األنبٌاء سلطان هو.  النهاٌة فً جاء ، السالمعلٌه  دمحم سٌدنا ، نبٌنا

 ، لهم ٌحلو كما الخٌر من الكثٌر فعل ٌمكنهمأ هب ونقبلٌ ال الذٌن أولئك.  فرضاتباعه  بالطبع. كماال  األكثر هو

 . شًء ال ستكون أعمالهمو

 من لها ٌا.  ازدحاما كثراأل كونست دمحم أمة.  القٌامة ٌوم كثراأل كونست الكرٌم نبٌنا أمة فإن ، أخرى ألمم وفقا

      ،ٌدعون  كانوا.  باستمراروتوسلوا  ملسو هيلع هللا ىلص نبٌنا أمة من فردا واٌكون أن واأراد األنبٌاء حتى!  لنا بالنسبة فرحة

 السماء من ٌنزلس السالم علٌه عٌسى سٌدنا. حصلوا على ذلك  منهم اثنٌن ." دمحم أمة من جزءا اجعلنا "

 أٌضا ونكونٌس.  السالم علٌه والخضر السالم علٌه إلٌاس مع نفسه الشًء.  دمحم أمة من جزءا أٌضا ٌكونوس

 !نبٌنا  أمة من جزءا واكونٌ أن ٌرٌدون األنبٌاءأن  حتى فضٌلة ٌا لها من.  الكرٌم نبٌنا أمة من جزءا

 أولئك ندم. كبٌرة  نعمة كم هً ٌدركون ال.  ٌدركون ال الناس معظم. بذلك  علم على لٌسوا الناس ، ذلك ومع

 أولئك من جعلناٌ و ، الصحٌح الطرٌق عن ناٌضل ال هللا. الكبٌرة  النعمة هذه بحجم ٌكونس به ٌؤمنون ال الذٌن

  .ملسو هيلع هللا ىلص نبٌنا ٌحبون الذٌن

 ٌحاول.  الكرٌم نبٌنا حترمتم اٌ ال لكً جانب كل من ٌحاول الشٌطان. نا ٌحفظ آخر شًء أيال .  خلصنامحبته ت

 أي دعٌ الأن  هللانسأل  ." اآلخرة فً ٌندم لكً النبً مٌحتر تدعه ال األقل على ولكن ، أسلمحسنا " ،معتقدا 

 الكرٌم نبٌنا محبة عن ، الطرٌق هذا نع ضلوا الذٌن المسلمٌن ٌهدي هللا. ه حٌلو الشٌطان شرورب ٌنخدع شخص

 ومن هللا التوفٌق . . هللا شاء إن

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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