
 

    

 

 محبته عليه الصالة والسالم عبادة

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 النبي، حضرة تكريم النبي، حضرة حترامبإ وجل عز هللا مرأ. ون مقبول أشخاص هم عليه الصالة والسالم الكريم نبينا يحبون الذين أولئك

 . أنفسنا من أكثر نحبه أنأمرنا ب.  حبهو

 أمر تكريمه حين في. مات ورحل  ، مثلنا بشر انه يقولون.  الكريم نبينا وال يحترمون الشيطان وااتبع ،أهل هذا الزمان  ، الناس هؤالء

 . األبد إلى وعبد هللا وحبيبه عز وجل هللا حبيب هو الكريم نبينا. وجل  عز هللا من

 الذين أولئك سيعذب هللا.  عليكم هللا وينزل غضب ذنب أيضا هو تجاهه سيئة مشاعر لديكأن تكون .  صالح عملو عبادةهذه  هوحبت أن

 ممتلكات لديهم كونت أن يمكن ، لهم يحلو كما اءغنيأ واكوني أن هميمكن.  عملهم ولن يرتاحوا في ، الدنيا في تجاهه سيئة مشاعر لديهم

 .ال فائدة من ذلك  ، يحبون كما أطفاللديهم  أوما يشاؤون  بقدر

 واكان مألنه تكبروا.  فقيرا كان ألنه وا بهقبلي لم ، سيدنا خرج عندما.  مختلفة فروع من جاء منهم واحد كل ، كبيرة كانت الكريم نبينا قبيلة

 . القيامة يوم إلى الصفة هذهب صفهمو.  الكريم القرآن في عز وجل انتقدهم هللا. وا به قبلي ولم اءغنيأ

" هو عنيد"ب  المقصود هو ما ." عنيد انه النبيب يقبل ال. المزيد  ويريد ،اعطيته الممتلكات  ،األوالد  اعطيته ، الوحيدهو  خلقته" قال

 . هذا يقرأ كامال القرآن كل من يقرأ. النار  ستحقي انه قال عز وجل. متصلب 

 األلمب تسببو ، النبي لحضرة عدوا كان ألنه له مفيدة لم تكن ، مسلمين كانوا أن أوالده من الرغم على. كانت مفيدة  أمالكه ماله وال ال

 .عليه الصالة والسالم  النبي قبيلة حضرة كانت قريش أن من الرغم على فائدة الب واكان.  قريش كفاركانوا من .  النبي حضرةل

ال .  المسلمين جهلة لكنهمو ، يفهمون انهم يقولون الكثير من العلم يتلقون الذين أولئك! ين مسلم مكأن دعونتوالمتعلمون  أيها يا انتبهوا

 قريش أهل. من ذلك  جدوى ال. " نعلم ونحن.  متعلمون نحن.  شيئا يعرفون ال أهل الطريقة أشخاص. الطريقة  يه ههذ ،" أبدا تقولوا

 ال عندما ، النبي حضرة متحتر ال ماعندلك  قيمة ال.  جدوى دون منهذا  يزال وال ، بكثير أغنى منكم كانوا ،أذكى منكم بكثير  كانوا

 .عليه الصالة والسالم  النبي حضرة حبت

 حبيب تحب عندما ، هللا رسول تحب عندما. راحة  وعدم قبح كرهه.  تحبه أن السهل من ، الواقع في.  هللا المحبوب عند عبدال هو نبينا

 . حبكسي أيضاهو  ،ه حبيب تحب كنت إذا ، هللا رسول تحب كنت إذا.  هللا محبة لنيل وسيلة وأعظم الوسائل أعظم إنها ، هللا

.  الشخصذاك  حبي وجل عز هللا كم أن التفكير عليك ، اآلن. بالمقابل  حبكسي الشخص ذلك ، ما شخصا تحب كنت إذا ،الدنيا  في حتى

ومن  . هللا شاء إن نبينا ومحبة هللا محبة ويرزقنا. هذه المحبة  يرزقنا جميعا هللا.  السهل الطريق ، الصحيح الطريق هو النبي حضرة حب

 هللا التوفيق .

 . الفاتحة 
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