
 
 
 
 
 
 
 

 عشق پیامبر 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 هللا، مدد يا مشايخنا،مدد يا رسول هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول 

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

من را از خودش، از  که کسی هر": است فرموده خود شريف حديث درمان  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

بيشتر دوست نداشته باشد، هرگز ايمان حقيقی به دست نمی  دنيا انسان های همهمادرش، از پدرش، و از 

 مبرپياحضرت  که کسی دهيدن اجازهمان فرض است برای مسلمانان.  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرآورد." عشق به 

حرمت او را نگر نمی دارد، مشکوک  که کسی ايمان. است مسلمان او گويدب ندارد، دوست رامان  (ملسو هيلع هللا ىلص)

 است.

 

 هيچ به شيطان بخصوص،. شد خواهد تمام و است مانده باقی روز چند فقط. بود ملويد ماه اين

ر اين هللا دتالش را می کنند براينکه پيامبر و  بهترين و کنند می کار آنها. دهد نمی انجام کاری هيچ وجه

 آنها. دادند انجام بيتربيت و اخالقی غير چيزهای خيلی ملويد ماه در آنها ماه، مبارک ترين ماه لعنت کنند.

ر آنها می اگاست.  هللا با که را کسیمخالفت کنند با  نميتوانندنيز  آنها. آورند دست به توانند نمی چيزی

در حقيقت ديگر اين  .اين کار را انجام بدهند دهيد اجازه آنها به کنند، اعالمبه هللا  را نبردخواهند جنگ و 

 هک طوری به افتد می اتفاق حوادث ايندارند.  نفوذکمتر  هم مورچه يکاز  حتی اما اند، دادهکار را انجام 

 وزر. اند شده مشخص ها تفاوتاز اين به بعد،  .شوند باز هستند مسلمان کنند می ادعا که انسان های چشم

 حرکات های ،شود ظهوراينکه او  از قبل. است شده نزديک عليه مهدی زمان. است نزديک اکنون قيامت

 هک کسانی: است افتاده اتفاق در اين لحظه اين. شد خواهد تقسيم قسمت دو در دنيا. داد خواهد رخ زيادی

 نهاآ. هستند دشمن ،هستند اسالم از خارج که کسانی همه. هستند آن از خارجکسانی که  و هستند اسالم در

 اگرمی کنند.  اذيتآنها در هر طرف دنيا که مسلمانان وجود دارند، آنها را . کنند می حمله طرف هر از

 لياردمي و ها ميليون مسلمانان اگر حتی آنها هللا، اراده با. کرد نخواهند ترک را مسلمان يک آنها بود، آنها از

 .را به دست می آورند پيروز هستند، هللا که کسانی. دهند انجام کاری نميتوانند نبودند، نفر چند نه و

 

 و سنت اهل کهبا اين حال، حکمت هللا است  جدا کرده اند. فرقه هزار در را مسلماناننيز  آنها

 خوانند می قرآن، خوانند می نمازها  آدمآنقدر فرقه های منحرف وجود دارند. اين  .است اکثريت جماعت

 عليهآنها  اما هستند، مسلمان که کنند می ادعا ظاهرا دهند، می انجام من و شما از بيشتر را چيز هر و

 اي آگاهانه آنها. دندار وجود آنها از بسياری گفته شده است، عمل می کنند. ثحدي يا قرآن در که را آنچه

 انجام اهانهآگ را کار اين رسانند، می آسيب واقعا   که کسانی. اند شده تبديل اسالم دشمنان وسيله به ناآگاهانه

  يبآس سپس کنند، می عمل خوب که کنند می فکر پيوندند می آنها به بعدها کهانسان های جاهل  .دهند می



 

 

 

 

 

 

 

 اين آنها ،حال هر به .اند فهميده نه را ما پيامبر حديث حضرت آنها. ديگران برای و خود برای. رسند می

خلق کرده  ای گونه به را ما پيامبر هللا عز و جل حضرت. اند کرده درک را او اگر دهند نمی انجام را کار

، هم هم ادب: است خوب چيز هر اوج در مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر. است انسان ها از برتر او که است

 همانطور. از او بگويد بد چيزی نمی تواند و به او برسد نميتواند کس هيچ علم، هم حکمت و هم برکت.

 آنها می کنند. صحبتهای خودشان دارند  صفاتاز  از او بد حرف می زنند، که کسانی گوييم، می که

 شخوب بوی و گلاز  فاضالبيک موش  ميتواند چه .آورند می بيرون  دارند هست خودشان در که زشتی

 آنها ؟بداند را آن توان می چگونه. ، می دانداست فاضالب در که کثيف چيز هربودن با  مشغول بداند؟

 . هستندميدانند کی  ملت و هستند مشغول شانخود با حداقل موجود ها اين. هستند ها موجود آن از بدتر

 

 مین آنها. اند کرده ستايش آنچه را که در آسمان است را آنها اکنون که ،است افتاده اتفاقی چنين

. روند می فرو کثيف های چاه در بيشتر کنند، سعی اين را چقدر آنها نيست مهم. برسند آسمان به توانند

 می هک اندازه همان به است ممکن آنهاهستند.  تنجاسو  کثافت فيلتريک  آنها گويند، می که آنها رهمانطو

 ديگر، جايی در يا و اينجا در. هستند شکل هعين از نيز دارند دوست را آنها که کسانی. بزنند فرياد خواهند

 ظتمحاف هللا. است کرده خلق شکل اين در را آنها هللا. هستند اين عينه جا همه در نجس و کثيف انسان های

ا مالزم است هللا را شکر کنيم، توبه کنيم و طلب بخشش کنيم که نيستند.  تحسينانسان های قابل آنها  کند.

 ناي از پس آنها کهچون. کند خلق هاآن مثل را ما توانست می همچنين او را در اين شکل خلق نکرده است.

 ميسپاريم. هللا به را آنها ما. هستند نفرت و ناراحتی احساس قابل انسان های آنها روند، می مسير

 

 .کنند حمله ما به بيشتر آنها تا دهيم انجام آنها برای چيزی ما که است اين آنها هدف حال، هر به

 سرشان روی برکه شود.  منتقلآنها انشاءهللا فتنه ها به  .کند دقت الزم است مسلمان که است دليل همين به

 از بيش ان رما استاد ،گفتيم که همانطور باشيم، داشته دوست را مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر الزم است. بيفتد

 تالش اي کند می مخالفت اوبا  که است ، آنآدم ترين تبدبخ و بدترين...  او عليه کلمه يک گفتن. نما خود

جود و بخشش نيز آخرت در او برای و يافت نخواهد بهبود دنيا اين در او چونکه. کند توهين را او کند می

 بنده اش (ترين محبوب) حبيب ترين به هرگز راضی نمی شود با کسی کههللا  هللا او را نمی بخشد. . ندارد

 بورصميبرند. انشاءهللا ما  رنجخيلی  آنها. کرده استو خلق  داده قرار مرتبه باالترين در را او ،کنند توهين

 ببينيم چه اتفاق می افتاد. و( کنيم صبر فقط)باشيم 

 

 .التوفيقو من هللا 

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹اآلخرربيع ۲۷


