
 

    

 

 محبة النبي صلى هللا عليه وسلم

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 صاحب، ال يمكن أن يكون الدنيا ، وجميع الناس في أبيه ، أمه ،  أكثر من نفسه نيمن ال يحبكل  " الشريففي الحديث يقول كريم ال نبينا

. إيمان الشخص  يقول انه مسلميجب أن ال . الشخص الذي ال يحب نبينا الكريم  على المسلمين فرض  نبينا الكريم  محبة ." يمان حقيقيإ

 . احترام أمر مشكوك فيهالذي ليس لديه 

. إنهم يعملون  ، ال تفعل أي شيء من دون سبب ، خاصة . الشياطين يكون قد انتهىو بضعة أيام ستمر.  شهر المولدكان هذا الشهر 

في شهر  ةيظغلال. فعلوا الكثير من األشياء غير األخالقية واألكثر بركة شهر ال،  في هذا الشهر وهللا النبي للعنةويبذلون قصارى جهدهم 

المعركة والحرب  ونعلنيس وا. إذا كان هللا معه الذي يكون الشخص. ال يستطيعون تحدي  . ال يستطيعون الحصول على أي شيء المولد

 همالناس الذين يدعون أن لكي تفتح عيونتحدث األمور . هذه  نملةال مثلهم مثلتأثير ليس لهم ، ولكن  . فعلوه بالفعلفليفعلوا ذلك ،  على هللا

. وهناك الكثير من  سالمال عليهالمهدي  زمن. وقد اقترب  . لقد اقترب يوم القيامة اآلن خطوط اآلنال. لذلك وبحيث يتم تحديد  نومسلم

أولئك  همجانب، وإلى  اإلسالم م معه ن: الذي . وقد حدث هذا في هذه اللحظة . العالم سيقسم إلى قسمين ظهريتحدث قبل أن  التحركات

ن وكان هناك مسلم اينما، يظلمونهم . إنهم  إنهم يهاجمون من كل الجهات . . كل أولئك الذين هم خارج اإلسالم هم أعداء الذين هم خارجه

عدد  و كانفعل أي شيء حتى ل ونستطيعي ال،  هللا إن شاء. ا  واحد ا  مسلم واتركي، لن  هميليعود ا. إذا كان األمر  في جميع أنحاء العالم

 .ون المنتصر مه هم. أولئك الذين إن هللا معقليلة  مليون ومليار ولكن حفنة ، ليس ان ليس كثيريمسلمال

. هناك الكثير من  الجماعة هم األغلبيةالسنة وأن أهل حيث حكمة هللا  إنها،  . بغض النظر المسلمين الف قطعة قسموا مكما أنه

ومع  ونمسلم مأنه و، من المفترض أن يدعومني  منككل شيء أكثر  ونفعلي، و القرآن يقرؤون،  ون. هؤالء يصل الشريرة المجموعات

علم أدوات في أيدي أعداء  بدونعلم أو عن . لقد أصبحوا  منهم الكثيرهناك .  ما ليس في القرآن الكريم أو الحديث الشريف ونفعلي،  ذلك

خير  وهما يقومون ب يظنون أنهمإليهم في وقت الحق  ون. الجهلة الذين ينضم صدالضرر يفعلون ذلك عن قبسببون ت. الذين ي اإلسالم

. خلق هللا  على أي حال وهفهمكل هذا إذا كانوا قد  وافعليلن .  الكريم نبيناحديث  وا. لم يفهم ألنفسهم ولآلخرينولكنهم يتسببون بالضرر 

: سواء من حيث  جيدهو في كل ما  القمة. نبينا الكريم هو في  الناس األعلى بينأنه هو حيث نبينا الكريم في مثل هذه الطريقة  وجلعز 

،  . أولئك الذين يفعلون أي شيء سيئ وقول تقييده هء من حيث الحكمة ومن حيث البركة . ال أحد يمكنسوا ، األدب ومن حيث المعرفة

؟  طيبةالرائحة الفئران المجاري عن الزهور وسيعرف  ذا. مام تهم الموجودة في داخلهبشاع يخرجون. يتحدثون عن صفاتهم ، قلنا كما 

أسوأ من ذلك  إنهم؟  . كيف يمكن أن تعرف في المجاري الموجودةالكثير من القذارة ب ةمشغول تكونهو أن  هعرفتالذي الوحيد الشيء 

 . نفسه والناس يعرفون ما هو عليهب. هذا المخلوق على األقل مشغول  المخلوق

،  . مهما حاولوا ل إلى السماءوصالو هم. ال يمكن إلى السماء ويرفعونهماآلن  يعظمون هؤالءأنهم  حيث ، من هذا القبيل شيءلقد حدث 

. أولئك الذين ون ريديبقدر ما  ايصرخو يمكنهم أنونجاسة صافية .  قذارةهؤالء ،  . ماذا يقولون أكثر في حفر القذارة ونغرقي مفإنه

هللا بهذه  هم. خلق في كل مكان هؤالءمثل  ونجسين ينقذراص هناك أشخ،  . سواء هنا أو في مكان آخر أيضا هم من نفس النوعنيحبو

 نا. كان بوسعه أن يخلق نا على هذا النحوستغفر أنه لم يخلقنو نتوب،  شكر هللانأن  يجب. لتعجب بهم  اشخاص. ليسوا هللا معاذ .  الطريقة

 . إلى هللا نحيلهم. ونحن ويكرههم الناس  منهماالشمئزاز  يتم اشخاص، هم  هذا المساربأنهم ذاهبون  طالما.  أيضاهكذا 

 

 



 

 

 

 

لفتنة ل نرجو.  مسلم أن يكون حذراعلى الهذا السبب يجب ل.  مهاجمتنا أكثرمن هي أن نفعل شيئا لهم حتى يتمكنوا  منيته،  على أي حال

كلمة ضده  قول. نفسنا ، سيدنا أكثر من قلنا ، كما  نبينا الكريم أن نحب. نحن بحاجة الى  على رؤوسهم تنزل.  هم إن شاء هللايلاقل تنتأن 

في اآلخرة.  ولن يغفر له، ه الدنيا في هذ يتحسن نل. ألنه  هتأو يحاول إهان هفظا ضد يتكلم كالماالذي  الشخصهو  والبائس... سيئ الحظ 

. إن شاء هللا المعاناة . لديهم الكثير من مقام في أعلى  هوضعالشخص الذي خلقه و، ه ، حبيب عبده . هللا ال يوافق على إهانةله هللا  يغفر نل

 ومن هللا التوفيق . . )ليس علينا سوى االنتظار( ونرى من الصابرينسنكون 

 . الفاتحة 

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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