
 

 

 

 المحبة التي ترشدك الى هللا

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 .

 هذا طالما أن صلى هللا عليه وسلم الكريم نبينا عطف عن نتكلم ، نتحدث دعونا.  أخرى مرة المولد شهر في نحن ، هللا شاء ما ، اليوم

 . اآلخرة في السعادةفي و الدنيا في السعادة في مه يحبونه الذين أولئك.  هللا إلى يرشد الذي الحب هو الحب

 مات ثم ، هللا هقال ما بلًغ ، رسوال كان النبي ؟ الحاجة ما" ، يقولون.  األماكن من غيرهافي و بالدنا في هذا هضم يستطيع ال الشيطان

 .هلل  شكرال بيننا هو صلى هللا عليه وسلم الكريم نبينا بينما ، ! " ورحل

عبره ،  الينا تأتي وبركاته حي أنه يعني هذا ،إنه حٌي يرزق .  وساطته خالل من للمسلمين يأتي خيرال كل.  الينا تصل هللا ةرحم جعلي

صلى هللا  الكريم نبينا وصول منذ هألن ، نعمة أي هناك يكون لن له يكن لم اذا.  ألجله ، شيء كل ، الموالعوجل  عزة هللا خلقببركته . 

 . أكثر المسلمين يساعد هللافإن  يفعله ما كان أيا ألنه ، قلقا الشيطان إزداد ، ضربة الكفر تلقى.  الكفر وأظلم الدنيا أضاءت قد ،عليه وسلم 

 إن القيامة يوم الى اإلسالمسيبقى  ، الكريم نبينا وشرف ببركة.  واحد مسلم تركي لن ، لكفاريعود ل األمر كان إذا. بسيطون  المسلمون

 . معنا هللا ألن شيء يحدث لن ،ون ريدي ما بقدر اإلسالمب واتدخلي أن هميمكن.  بقىسي.  هللا شاء

 هللا ةرحم ؟ يفعلون ذاما ذلكل.  العثمانيين تتبع التي الدول من ، العثمانيين أمة ، األمة هذه نع النبي ومحبة اإلسالم محبة فصل يريدون

 دخولها منذ اإلسالم كانت تخدم األمة هذه.  فصلها يريدون. صلى هللا عليه وسلم  النبي حضرة ومحبة احترام دونب ونظره ال يحدث

السير  يحاول ألنهم.  البداية منذ أمتنا في موجود الصحابة واحترام محبة ، البيت أهل محبة ،صلى هللا عليه وسلم  النبي محبة.  اإلسالم

 .مقامات  أعلى إلى وصلوا وقد ، هللا همساعد ،بركة  هللا اهمأعط ،بالضبط  فعلوه لفعل ما ،على دربه 

 في ؤوابد! "وجل فقط  عز هللا احترام. صلى هللا عليه وسلم  النبي تحترم ال " يقولون. بالفتنة  بدؤوا السبب ولهذا هذا يعرفون الكفار

 . الخسارة في ستكون نهايتهم يتوبوا لم إذا ولكن ، همونتبعي الناس من قليل عدد فقط.  آخر شيء أي تحترم ه يجب أن الأن حيث الفتنة

. لهم  قيمة ال.  المياه على القش مثل سيزولون ويرحلون صلى هللا عليه وسلم .  الكريم نبينا محبة دونب شيء أي في وانجحي أن هميمكن ال

صلى هللا عليه  الكريم نبينا محبة وامنح معظمهم األغلبية أن حين في ،ثالث الى خمسة أشخاص  يرون عندما شيء أنهم يعتقدون الناس

 وسلم .

 أجل من الطرق هذه إلى يميلون الذين الناس.  حتراماإل ونظهري ال مأنه طالما اآلخرة في أو ال في الدنيا مإليه نظري ال النبي حضرة

 ومن هللا التوفيق . . هللا شاء إن شرورهم من هللا يحفظنا. يعطيهم الوعي  هللا. هم حمقى  ةزهيدال الدنيوية المنفعة
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