
 
 
 
 

 
  

 

 الناس بحاجة الى الدين
 

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

 من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيمباهلل  أعوذ

َههُ َهَواهُ   أَفََرأَْيَت َمِن اتََّخذَ إِلََٰ

.  . اآلن معظم الناس في العالم هم كذلك آلهتهمرغباتهم وما يحبونه  جعلوا". لقد هواه"أرأيتم من اتخذ إلهه  في القرآن الكريم هلالج لج هللا يقول

 ،متشابهون . بخالف دين اإلسالم ، كلهم  وما يحلو لهم همنفسالدين الذي يتماشى مع رغبات الناس بحاجة إلى الدين ، لكنهم يحبون 

ه خترعوإ ما اهذ،  هواهمونفسهم ريده تما  كل.  عالقة له بدين اليوم عليه السالم العيسى جاء به . الدين الذي  المسيحية مثل ذلك بالضبط

هذا  يركضون خلفهؤالء الناس أذكياء ، ويعرفون كل شيء ، فلماذا  أنفي كثير من األحيان ، كنا نفكر  ". هذا ديننا " ثم يقولون ومن

أرسله هللا ، لكنهم  ونقيا. فالدين الذي أتى به معه كان دينًا خالًصا  ااشحالسالم ،  عليهليس الدين الذي أتى به عيسى  كما لو أنهالدين 

السبب يستمعون  لهذا.  ، هذا ما يفعلونه نفسهم ما تريده كل. لذلك ال نهاية  ،. ما زالوا يفعلون ذلك ويغيرونه يشاؤون غيروه وجعلوه كما 

 . إلسالموهو الدين الحقيقي لالعداء  يظهرون، وهم  إليها ويتبعونها

اذا ضربك أحدهم على خدك األيمن فأدر  " أخبركم السالم عليهعيسى  سيدنا.  يفعلون العكس بل،  مرون بهيؤفي حين أنهم ال يفعلون ما 

.  وا يفعلون ذلك". إنهم ال يردون فقط ولكنهم ذبحوا العالم بأسره ، الماليين من الناس ، وما زال ، ال تنهض وتضربه  له خدك األيسر

تباع األ. يجب على  جميع األنبياء كلها واحدة أديان.  عليه السالممع الشيطان ، وال عالقة لهم بالدين الذي أرسله هللا إلى عيسى هم إن

 . بنبينا الكريم وأخبرونا أن نكون معه ، ألن جميع األنبياء بشروا ملسو هيلع هللا ىلصأن يتبعوا نبينا الكريم  السالمعليه عيسى سيدنا الحقيقيين ل

بل  مجانين، فهم ليسوا  الى هذا الحد إنهم بال عقل.  حاشا، قتلوا ابن هللا إنهم قتلوه ، عليه السالم ، يقولون عيسى  سيدناعندما يعود 

. سيكون على  . عندما ينزل ، سيريهم في الجنة محفوظالسالم  عليهعيسى  سيدنا.  ألنهم يعرفون أنه ال يمكن أن يكون كذلك شياطين

يكسر الصليب ، ما نعنيه بالصليب هو هذا الشيء غير . س سيطبق شريعته ويقبل دينه ، ملسو هيلع هللا ىلص على دين نبينا الكريم محمد يقي ،الدين الحق

 . النجسيقتل الخنازير ، والمقصود بالخنازير هم هؤالء س.  الذي يعلقونه حول أعناقهم المفيد

عليه السالم" "نحن أتباع عيسى  ، ألنهم يقولون عذرلهم أي  يكون. ولن  دين آخرأي ولن يكون هناك  الحقيقيالدين  سيكونهذا الدين 

ن يكونوا من أمة نبينا الكريم ، ولكن هذا . أراد جميع األنبياء أن يتبعوا وأملسو هيلع هللا ىلص عليه السالم سيكون من أمة نبينا الكريمعيسى  وسيدنا

 عليهوأنهم من أتباع عيسى  نظًرا ألنهم يدعون أن لديهم دين.  السالم حتى ال يبقى كفر في عالم الكفر هذا عليهعيسى  لسيدناسيُمنح 

سإ .  عذرالسالم ، فلن يكون لديهم أي  ِ ِ اإلإ األيام إن  يجعلنا نصل الى تلكهللا .  أي دين آخر غير اإلسالم يبقى. لن اَلُم""إِنَّ الِدِّيَن ِعندَ َّللاَّ

نرجو أن حتى يتمكنوا من فعل ما يحلو لهم ، لون الناس م يغيرون الدين كما يحلو لهم ويض. إنه نيطامن هؤالء الشي هللا يحفظنا.  شاء هللا

  . من هللا التوفيقو . درين على فعل ذلك بعد اآلن إن شاء هللايكونوا قا ال
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