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  ملسو هيلع هللا ىلص النبياإلیمان الحقیقي بمحبة 

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

ال یمكنك الوصول الى یقول نبینا الكریم :  ." ال یؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إلیھ من ولده ووالده والناس أجمعین" یقول ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم 
 ملسو هيلع هللا ىلصیعني السعادة. ھذا ما یبحث عنھ الناس. نبینا الكریم الحقیقي یمان اإل اإلیمان الحقیقي حتى تحبني أكثر من نفسك وأكثر من أمك وأبیك.

 هلالج لجهللا إن یحبك.  هلالج لجوهللا  ،أیًضا كحبیفھو ، ملسو هيلع هللا ىلصیجب أن نعرف ھذا. عندما یكون ھناك حب لنبینا الكریم  .للعالمین أرسل إلینا رحمة
 .والھناءإلى السعادة  الوصول ، ال یمكن للبشرخالف ذلك. وھناء ھناك حب، توجد سعادة . عندما یكونملسو هيلع هللا ىلص یحب من یحبون نبینا الكریم

. 
جن ، كل األكوان، إنس، للعالمینأرسل رحمة  ملسو هيلع هللا ىلص. نبینا الكریم "إِالَّ َرْحَمةً ِلّلْعَالَِمینَ َوَما أَْرَسْلنَاَك " ملسو هيلع هللا ىلص هللا عز وجل عن نبینا الكریم یقول

 نحب.ن م، یجب أن نحبھ أكثر من أنفسنا وأكثر م. لذلكوسائر المخلوقات
. 

 ً . اعتادوا على "ثم أمنا وأبوناومن  ملسو هيلع هللا ىلص، ثم نبینا الكریم أوالً، هللا عز وجل" یقولون، عندما كان الناس یسألون أطفالھم "من تحب؟" قدیما
 یھم أن یعلموا أوالدھمعلص الذین یقولون في الوقت الحاضر "من تحب أكثر: أمك أم والدك؟" على ھذا النحو. لیس مثل األشخا ذكرھا

 .طوال حیاتھم سیزداد حبھفي قلوبھم.  ملسو هيلع هللا ىلص، سیكون أمي". عندما یعتادون على قول ذلكأكثر من أبي و ملسو هيلع هللا ىلص"أحب نبینا الكریم  أن یقولوا
. 

 الكفاروقیمتھ بین الناس. یغش  ملسو هيلع هللا ىلصیرید أن ینقص محبة نبینا الكریم  ،الشیطان على علم بكل شيء. لذلك ،الشیطان على علم بذلك. بالتأكید
هللا في حین أن ، ملسو هيلع هللا ىلصا� عندما تحب نبینا الكریم ب: إنك تشرك قولالیخدع المسلمین بشكل مختلف بوالحیل واالفتراء.  ،بكل أنواع الكذب

 ت، زادإیمانك. كلما زاد الباب اه من ھذوالناس أن یحب ملسو هيلع هللا ىلص حب. أمر نبینا الكریمأمع من  یُحشر المرء، ملسو هيلع هللا ىلصیقول  .ملسو هيلع هللا ىلص عز وجل یحبھ
في كثیر من األحیان. عندما تتعرض  للخداعع الناس. یتعرضون خدین یجب أن ال. ملسو هيلع هللا ىلص قل حبك لنبینا الكریم ،إیمانك قلّ . وكلما محبتك
 . حفظنا هللا.مرة أخرى تعود(لإلستقامة)ان ، من الصعب مرة للخداع

. 
. حتى األنبیاء تمنوا أن یكونوا أناًسا عادیین ملسو هيلع هللا ىلص ھذا الشرف الذي أعطانا هللا إیاه. یجب أن نعرف قیمتھھذه النعمة، على فظ اعلینا أن نح

إنھم یرمون الجواھر ویلتقطون  .النعمةوال یعرف قیمة ھذه  ذلك لكن شعبنا ال یقدروبدالً من أن یكونوا أنبیاء.  ملسو هيلع هللا ىلصمن أمة نبینا الكریم 
 قلوبنا نوًرا ومحبة لنبینا الكریم هللا یمألحبنا لنبینا الكریم.  یزیدهللا ، فھم یلتقطون جمیع أنواع القمامة. حفظنا هللا. الحجارة دعكالحجارة. 

 . ومن هللا التوفیق . هللا یثبتنا جمیعا.تكون موجودة . كل أنواع الجمال والخیرملسو هيلع هللا ىلص ، سیكون ھناك نوره. عندما یكون ھناك حبملسو هيلع هللا ىلص
 

 الفاتحة .
 
 

  موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443ربیع الثاني  22 /27-11-2021  

 


