
 

    

 

 الحبيبرضا هللا ومحبة 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الفائز الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 يمكنك.  عبادة مهاحترا.  العالمين لجميع نعمة الكريم نبينا والدة.  هللا شاء إنوبركة  للخير سببا يكون نرجو أن.  المولد شهرمبارك 

 . الكريم نبينا واحترما. هللا وأمر به  هيحبهذا شيء .  تشاء كيفما مهاأحتر

". يجوز ال ال،.  خطيئة نبينا احترام ، ال " لها  قيمةألمور دنيوية ال  سيدنا يقللون من إحترام.  غبياءاأل ،الذين ال عقل عندهم  بعض هناك

 ، اآلخرة في توبيخهم سيتم.  يقولون ما في في اآلخرة فائدة أي توجد ال.  دنيوية فوائد للحصول على ،لإلستفادة  ؟ هذا يفعلون لماذا

 . األخير النفس فيعلى غير اإليمان  يرحلون من الدنيا قد مأنه حتى ،أعلم  هللا.  الطريق نع الناس لتضليلوسيتدنى مستواهم 

 ما بقدر كونت أن يمكن التي حصل عليها األموال تلك.  تماما بدون عقل هو الكريم نبينا ضد شيء قولب استفاد انه يعتقد الذي الشخص

 . معه سيبقى به قام الذي والشر.  واحدة دقيقة في ذلك كل أخذي أن هيمكن ،عندما يشاء هللا .  هللا يد في شيء كل.  يريد

 المال من الكثير يحصلوا على أن يمكن. ين محترمال غير ومع الشيطان جانب الذين هم الى مع سوء الحظ.  الكريم نبينا مع هي البركة

في  الكريم نبينا ويزيلها من الذي ال يحترم االموال تلك متعة هللا قد يفسد.  له ا  سم صبحي جناه الذي المال.  يفيد ال المال:  لهم يحلو كما

 هذه الدنيا .

 وليس أهواءهم يتبعون أشخاص هناك.  أيضا اشخاص يتم شراؤهم هناك ، بالطبع.  ال أهمية لهم ، ونتافه إنهم ، األسباب من سبب ألي

 نبينا بركة.  ال أم سيفيدهم المعاش اهذ كان إذا يجب ان يفكروا ما ، كثيرا المال يحبون كانوا إذا ،اء ذكيأ لو كانوا ، حين في.  عقل لديهم

 كان. من ذلك  فائدة ال:  لهم يحلو كما المال من الكثيرعلى  يحصلوا أن هميمكن يحبونه ال الذين أولئك.  يحبونه الذين أولئك على الكريم

 وتركوا بدر في المظلم البئر في اؤهملقا تم الكريم نبينا ضد كانوا الذين أولئك. دهم األموال لم تف تلكفي قريش و األثرياء من الكثير هناك

 ملذات.  اآلخرة سلطنة هو مهم هو ما.  الحاضر الوقت حتى سالطينك ذكرهم تمهم كل الكريم نبينا يحترمون الذين ولكن.  هناك حقراء

 . السالطين همإن. الدنيا تزول 

 نفس ونيواجهس األوقات هذه في الشيء نفس يفعلون الذين وأولئك.  القيامة يوم حتى ملعونون الكريم رسولنا ونحترمي ال الذين أولئك

 . شرورهم منيحفظنا  هللا.  القيامة يوم حتى عز وجل ستنزل عليهم هللالعنة .  الشيء

 هذال.  الناس ونخدعي األحيان بعض في لكن ،عنهم  الحديث ونيستحق ال حتى بل. وهم تجاهل..."  ذاك وقال هذا قال " يتساءلون الناس

 مئات في األمر هذا.  هللا من أمر هوالكريم  نبينا احترام.  الكريم رسولنا نحترم أن يه لنا بالنسبة عبادةأهم . ة مهمهذه مسألة  السبب

.  هللا شاء إن اركثي نحبه نرجو أن.  الكريم نبينايحبهم  الذين أولئك بينمن  جعلناي هللا.  عبادة هو تنفيذ األمر.  الكريم القرآن في اآليات

 ومن هللا التوفيق . .الحبيب عليه الصالة والسالم  ومحبةعز وجل  هللا رضا هواألكبر  هدفنا

 . الفاتحة 
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