
 

    

 

 محبة هللا هي الخالص

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 .

بِب كُمُ  ف اتَّبِعُونِي الّل   تُِحبُّون   كُنتُم   إِن قُل    اللّ  يُح 

أن  هو مهم هو ما ولكن ، هللا ونحبت قد. "يحببكم هللا  فاتبعوني ، هللا تحبون كنتم قل إن " الكريم القرآن في يقول هللا سبحانه وتعالى 

 . هللا مكبيحب ، الكريم نبينا طريق في سيروا ، الكريم نبينا وااتبع.  نحب كيف لنا وأظهر ، الطريق هللا أظهر.  هللا يحبكم

 محبة.  حبيب يصبح الشخص وهذا ، حال أي على الجميلة الطرق هذه الى هميحبالذين  الناس يدل.  يريد من يحب وال يريدهللا من  يحب

. " إن هللا ال يحب الكافرين ، إن هللا ال يحب  يريد من يحب وال يريد من يحب هللا إن.  الجمال عانوأ وكل الخالص يه النبي ةوحضر هللا

 جميعا انهم.  الشر يفعلون الذين وأولئك ،الظالمين ، الفاسقين  ، الكافرين يحب ال إنه هللا يقول الظالمين ، إن هللا ال يحب الفاسقين ".

 . اآليات فين ومذكور

.  هللا شغل في التدخل يمكنك ال.  يريد من يحب وال يريد من يحب هللا إن ، ال ."هم جميعا ويحبالجميع  هللا خلق " ، الناس بعض يقول

 بالنسبة اإلطالق على حزن وال ،إنزعاج  الو ، قلق هناك ليس.  هللا محبة كسبت لكي هللا هأظهرالذي  الطريق في تذهبعليك أن  ، لذلك

 . هللا محبة ككسب بمجرد لك

 هو ما.  مهمة ليست المجوهرات ، الفضة ، الذهب ،العقارات  ،األمالك .  والقيمة الهامة األمور هي هذه:  القيمة لمعرفة بحاجة نحن

 نفعل دعونا.  هللاونرجو ان يحبنا  ، هللا شاء إن ، هللا نحب دعونا.  حال أي على هذا بكثرة هللا سيعطيك ذلك بعد.  هللا محبة كسب هو مهم

 ومن هللا التوفيق . . هللا شاء إن نبينايحبنا  أن ونرجو ، هللا يقوله ما

 . الفاتحة
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