
 
 
 
 

 
  

 

 حوار األديان
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

ال يوجد شيء  ولكن. يسمونه حواًرا بين األديان ، أديان . اآلخرون ليسوا  . "الدين" فريد ، لكن "األديان" تعددية اإلسالم هو الدين المثالي
عليه ، ودين موسى عليه السالم ]المسيحيين[ التي أتى بها عيسى  انيةكان هناك النصر هبل. ق . اإلسالم هو الدين األخير من هذا القبيل

 ليس هناك حاجة لحوار بينها . .كلها متشابهة  السالم .
 

عقول الناس ، ألن العالم يتجه نحو  تشويشالغرض من ذلك هو .  لقد لفتوا انتباه الجميع إلى هذه المشكلة ، لكن ألي غرض غير معروف
 . . هذا واحد منهم ، وإال فإن دين هللا واحد مثل هذه األشياء اخترعوااإلسالم ، وبالتالي لمنعهم 

 

ْسََلم    ِ اْْلِ يَن ِعْنَد ّٰللاه  اِنَّ الد ّ۪
 

ْساَلم ُ۠ "."  ِ ااْلِ يَن ِعْندَ ّٰللاه . شيئا فشيئا  . أكمله اإلسالم في أفضل صوره ثالثة وعشرين سنة ، أكمل النبي صلى هللا عليه وسلم في اِنَّ الد ّ۪
. عندما يأتون إلى الدين ببطء ، من الجيد دعوتهم بالتسامح ، ألن النبي  ، لكن البعض منهم ليس لديهم فكرة عن الدين كاملينالبشر ليسوا 

، فلن يكون قادًرا على حمله ، وربما يصبح أسوأ ، وفي وضعت حمل على المرء فجأة . إذا  يقةصلى هللا عليه وسلم فعل ذلك بهذه الطر
 . هذه الحالة ستكون مسؤوالً 

 
صلى هللا  النبي حاديث. هذه هي الطريقة المذكورة في القرآن الكريم وفي أ أن يجعل األمور سهلة وليس صعبة ه يجب على المرءيقال إن

أيًضا ، ألنه إذا جعلت األمر صعبًا ، فإن هللا سيجعل  علينايكون األمر سهالً  نرجو أن. ييسرون من الذين أن نكون . وفقنا هللا  عليه وسلم
سهلة  ناأمور. نرجو أن تكون  ، إن شاء هللاهللا يعيننا  . ، فسيحدث نفس الشيء لك عثرت األمر على شخص ما. إذا  األمر صعبًا عليك

 . من هللا التوفيقو . ، إن شاء هللا رةاآلخو الدنيافي 
 

 الفاتحة .
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