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 ھو لمنفعتنا ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  حب
 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، مدد یا ساداتي أهللاسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول ر

ریقتنا الصحبة والخیر في . طلشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدددستور موالنا ا
 .الجمعیة

 بسم هللا الرحمن الرحیم
َ َوَمَالئَِكتَھُ یَُصلُّوَن َعلَى النَّبِّيِ ۚ یَا أَیُّھَ  ُموا تَْسِلیًماإِنَّ �َّ  ا الَِّذیَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَْیِھ َوَسّلِ

 
. مثلما ملسو هيلع هللا ىلص الصالة والسالم علیھبأمر  وھناككثیرا. ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم مكانة . یرفع ملسو هيلع هللا ىلص لنبینا الكریم التعظیمیُظھر هللا عز وجل الكثیر من 

 .ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم بتعظیم ، ھناك أمر یوجد أمر بالصالة والصوم
. 

وال ملسو هيلع هللا ىلص من ھم مع الشیطان ال یحبونھ ملسو هيلع هللا ىلص. كل من لیس شیطان یحبھ  ،؟ الشیطان. بصرف النظر عنھملسو هيلع هللا ىلصالكریم من ال یحب نبینا 
 .فھو شیطان أیضا یعظمھ،یحترمونھ. من قال إنھ مسلم وال 

. 
روا عداوتھم ، أظھسنة الماضیةئة ولكن خالل الموالنبي.  هلالج لج، أعداء � منذ القرن الماضي، وحتى قبلھ أیًضا، كان ھناك أعداء للدین

دنیا على أي حال. الن الطریق الصحیح. إنھم یحاولون جعل الناس یتركون طرقھم. ضاع الناس في علون الناس أكثر وأكثر. إنھم یض
 نبینا صلى هللا علیھ وسلمل. من لیس في قلبھ حب ھالكھمالجدوى وعدیمي القیمة. وبعد ذلك یتم  يعدیمأناس أقوال ب یھتمونإنھم 

 .. ال شيء یمكن أن ینقذهآخر بیلسوجد ی. ال سیھلك
. 

، ال ومع ذلك .هلالج لج في حضرة هللالمراتب لھم أعلى  یریدلخیرنا. كل دقیقة وكل ثانیة یفكر نبینا الكریم في أمتھ. ھو  ملسو هيلع هللا ىلصلذلك نبینا الكریم 
أراد الخیر ملسو هيلع هللا ىلص الخیر لھ. نبینا الكریم  تفعلاحذر من شر من  ".اتَِّق َشرَّ َمْن أَْحَسْنَت إِلَْیھ" ن أجمل أحادیث نبینا الكریم قولھیفھم الناس. م

ال یطلب منھم شیئًا من أجل  ملسو هيلع هللا ىلصفھو  بینما إذا كانوا یرغبون في الخیر،. ملسو هيلع هللا ىلص كثیر من الناس یریدون الشر لنبینا الكریملكن الو ،للناس
 ولمنفعة البشر. لمنفعتكھو ملسو هيلع هللا ىلص تذكره دائًما أن . لمنفعتك ،هلالج لجهللا  ةرضاملھذا منفعتھ على أي حال. 

. 
یزید محبة نبینا هللا . إنھ یفعل ذلك دون تعب أو ملل. ةقیامال الى یومالعدو بالغش والتضلیل  ،ما الذي تستطیع القیام بھ؟ لقد وعد الشیطان

م في الدنیا ، فلن تكون في سالملسو هيلع هللا ىلص. علینا أن نفكر في ذلك. ال یمكننا االستغناء عنھا. إذا لم یكن ھناك حب لنبینا الكریم ملسو هيلع هللا ىلص الكریم
 ومن هللا التوفیق.. ملسو هيلع هللا ىلص في اآلخرة. حفظنا هللا. هللا یثبنا ویزید محبتنا لنبینا الكریم مرعبا یكون حالكوس
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