
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 الحب الحقیقي والشھوة

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا،  رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا،
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 ُ َ فَاتَّبِعُونِي یُْحبِْبُكُم �َّ  قُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن �َّ
 
لصغیرة تجلب على أن األشیاء اوإشارة لكن بعضھا دلیل و، ةمھم اھذه اآلیة آیة مھمة. كلھ .عظیم الشأنفي القرآن  ملسو هيلع هللا ىلصقال لنبینا الكریم یُ 

 .فوائد عظیمة للبشر
 

س. ھذا ھو الحب نقذ الناتُ المؤمنین واألولیاء  ةحب، مملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم  ةحب، مهلالج لجهللا  ةحبمالناس. الحب الذي ھو  سیُنقذانالحب والعاطفة 
 أنھ سیجمع الناس في اآلخرة مع أحبائھم. یقول، ألن هللا عز وجل قیقي. وھذا لھ فائدة عظیمة للناسالح

 
. ال الشھوة، إنھ شھوة. عندما یحب الرجل امرأة ، فھذه ھي . ما في الدنیا لیس حبًاھذه الدنیاھذا الحب ال عالقة لھ بما یسمونھ الحب في 

 من ینظرونلكن من و. هلالج لجیعتبر حب. إنھ شغف. یتعایش بعضھم مع بعض ویبقون [مخلصین] في أسرھم. وھذا أیضا حب في سبیل هللا 
، فسیحصلون قاموا بتحویلھ إلى حالل . ال عالقة لھ بالحب. إذاالشھوةنتیجة  ھذا، بینھم جاط زوبامجتمعون دون أي ر ، وھمجالخار

 .هلالج لج لون لطف هللایناسعلى فضیلة عظیمة. 
 

نظیر الحب ھو . كل شيء لھ نظیره. شھوةسوى  ، فھذا لیس حبًا. إنھ لیسعي أنھ في حالة حبدّ مُ  شخصبحق شخص ما عندما یل
، وإال فإنھ یلحق الشیطان. ال یصل إلى أي خیر .هلالج لج اإلنسان رضا هللاحینھا ینال یصبح حبًا.  ،إلى حالل الشھوةلون . عندما یحوّ الشھوة
 .هلالج لج غضب هللا سوى

 
الزمان. یقترح الشیطان على الناس أشیاء أسوأ بقولھ "افعلوا ھذا. ھذا لیس كافیا. ھذا أكثر إثارة لالشمئزاز. افعلوا  آخرنحن نعیش في 

لن . شھواتھمویتبعون  نفوسھم یتبعون". إنھ یسعى لخداع الناس بكل الوسائل. ومعظم الناس ید من األشیاء المثیرة لالشمئزازالمز
 سوى الخسارة.لھم ، فإن كل ما فعلوه لن یجلب . ما لم یتوبواذنوبھمیغرقون في یكسبوا أي شيء. س

 
ال تخافوا. ال یوجد جمال أعظم أو فائدة أعظم. وإال  ،هلالج لج. عندما یكون في سبیل هللا هلالج لج یجب أن یكون الحب والعاطفة في سبیل هللا ،لذلك

. حفظنا هللا. هللا ینقش الحب الحقیقي في قلوبنا إن شاء هللا. ھذا ھو النقشبندي: النقش / أزعجفال شيء أسوأ أو  هلالج لجفي سبیل هللا  إذا لم یكن
 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. محبة هللا في قلوبنا إن شاء هللا. نینقشو

 
إلینا لنھدیھا في تسلیمھا وكل أنواع الخیر تم  صلوات، ، تسبیحاتسور، إكراما لیوم الجمعة تم تالوة ختمة القرآن

الى أرواح جمیع األنبیاء، ووأصحابھ الكرام، ، أھل بیتھ ملسو هيلع هللا ىلصنھدیھا الى نبینا الكریم یتقبلھا.  هلالج لجهللا . ھذه الساعة
 الحجة آنة وھالةخصوصا الى روح شیخنا موالنا الشیخ ناظم قدس هللا سره، والمشایخ، األولیاء، األصفیاء 

� تعالى لخیرھم. بنیة قبول جمیع األدعیة، . الشر وإزالةبنیة تقریب الخیر  .األقاربإلى أرواح جمیع وسلطان. 
 الفاتحة.
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