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 اوالً  ملسو هيلع هللا ىلصمحبة النبي 
 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنامدد یا ساداتي أ، سولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللار

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

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 ُ َ َفاتَّبِعُونِي یُْحبِْبُكُم �َّ  قُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن �َّ
 

 یقول ملسو هيلع هللا ىلص. ونبینا الكریم ". سیحبك هللا بعد ذلكملسو هيلع هللا ىلص فاتبع نبینا الكریم ،هلالج لج إذا كنت تحب هللا" ملسو هيلع هللا ىلص یتحدث هللا عز وجل عن صفة نبینا الكریم
 .یقول ذلك. ھذه بشرى عظیمة ملسو هيلع هللا ىلص". نبینا الكریم ، وَمن أحبَّني كاَن َمعي في الجنَّةِ َمن أحیا سنَّتي فقَد أحبَّني"
. 

 يھسیُنجینا السعادة والجنة. نھایتھ ستكون جیدة. ما  نال. من بلغ رحمة هللا ھي أھم شيءل إلینا رحمة. إن رحمة هللا رسِ اُ  ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم
النوم ، أكلنا وشربنا. ملسو هيلع هللا ىلص الكریم فعل كل ما فعلھ نبیناتأن ب ملسو هيلع هللا ىلصاتباع سنتھ نتھ. سُ  تباعإ؟ بمحبتھظھر ت. وكیف ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم ةحبم

 .ملسو هيلع هللا ىلص كما فعل یجب أن یكون رزقالوطلب المشي ، واإلستیقاظ
. 

، ، بقدر ما تضعھ في ذھنك. ولكن أن تفعل كل ما تستطیعیؤدوھا كلھا، ال یمكن للناس أن بالتأكیدملسو هيلع هللا ىلص. نبینا الكریم لسنن الھناك آالف 
شھید. وأجر أجر  تنالن في ھذا الزم ھایتُحیزماننا أن كل سنة  نعینا الكریم نب یقولعظیًما. یُعطى أجر الشھید.  اثواب تنالجعلك یس

 .حیث أنترتبة الشھید متصل إلى ، الشھید من أعظم األجر
. 

 إنني" السھلة أیًضا. إذا أدیتھا بقولك الُسننمن  الكثیرالقیام بھا. الناس كسالى بعض الشيء للقیام بھا. ولكن ھناك  یمكنال توجد سنة ال 
 .ذلك األجربالتأكید  ستنال"، . أرید أن أفعل مثلھملسو هيلع هللا ىلص ، ألني أحب نبینا الكریمملسو هيلع هللا ىلص أؤدي سنة نبینا الكریم

. 
لنبینا الكریم  كالم صحیح ، تدخل الجنة. إنھ، إذا كنت تحبھخالقھألوإكراما لھ هللا عز وجل.  إیاھا اھداناھو أعظم نعمة  ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم 

ملسو هيلع هللا ىلص فھو بالتأكید سیدخل الجنة في النھایة. ومن ال یحب نبینا الكریم وال یحترمھ ملسو هيلع هللا ىلص حب نبینا الكریم أجل لنا. من هللا عز ومن ووعد ملسو هيلع هللا ىلص 
 .، نھایتھ مشكوك فیھالقرآن ویحفظ األحادیث عن ظھر قلبیستطیع أن یبتلع ا

. 
 هللا عز وجلحبنا وسیُ  ملسو هيلع هللا ىلص . نبینا الكریمستُنجینا. هلالج لج تنفیذ ألوامر هللاھي نة السُ  تأدیةألن  ،بإذن هللاستُنجینا أوال.  ملسو هيلع هللا ىلصمحبة نبینا الكریم 

الرئیسي في الحیاة ھو تحقیق والمقصد الھدف  .األكل والتجوللشرب، للیست فقط  ه الدنیاھذا ھو ھدفنا في الحیاة. حیاتنا في ھذ .حبناسیُ 
، یجب أن یكون ھذا ھو الشغل الشاغل للمسلمین. وھو لیس باألمر الصعب. لیس من الصعب أن ھذه المحبةعلینا بهللا  یُنعمذلك. ولكي 

ومن . إن شاء هللا ملسو هيلع هللا ىلصلكریم نة نبینا اوفقًا لسُ تكون ونیاتنا  نؤدیھكل عمل  ،كل ما نقوم بھ هللا یجعلملسو هيلع هللا ىلص. حب نبینا الكریم وأن تُ  هلالج لجحب هللا تُ 
 هللا التوفیق.
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