
 

 

    

 محبة نبينا واجبة

 سٌد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ

، الشٌطان وأعوانه  . هذاالدنٌا ، واألكثر احتراما فً تشعر بالشوق له أكثر ،  أكثر ٌحبأن  ٌجبنبٌنا الكرٌم هو اإلنسان الذي 

 . المسلمون ضل. وقد هكذا . أصبح نصف العالم وا تسامحٌ، ال ٌمكن ان وا ال ٌمكن أن ٌقف

 ونالسلفٌو ون، الوهابٌ خارجفً ال.  ن هناو، العثمانٌ ال ٌزال هنا الخلٌفة.  ، أجدادنا الحمد هلل هذا المكان ٌنتمً إلى العثمانٌٌن

ال  وازالال وحلت بهم  المصائب. لذلك الكثٌر من وال زالوا ٌنتشرون أكثر من نصف اإلسالم  استولوا على،  مثل السرطان

 . الكرٌم غٌر موجود نبٌناحب إذا كان  مفٌد. لٌس هناك ما هو  . لقد أصبحوا أسرى الشٌطان ال ٌتحدون،  معا ٌعملون

. هللا ٌحمٌهم حتى الكرٌم  نبٌنا ٌقدرون، لكنهم ال  دٌنٌةمدارس  اهم ألنهءأبنا ٌرسلون. الناس  هناك بعض المدارس هنا أٌضا

 بعمله .. ال أحد ٌستطٌع أن ٌدخل الجنة  لنبًل محبةفً خطر إذا لم ٌكن هناك  وآخرتنامفٌد  تنا. ال شًء من عباد إن شاء هللا

 . . هذا مهمٌنا نب وشفاعةرحمة هللا الى نحتاج 

من األفضل للشخص الذي ٌدرس وال .  للٌس لدٌهم عق !" ألنه حمقى، رؤوس مربعة  " مسمٌهٌ قدس هللا سرهالشٌخ  موالنا

. بعض الناس ها الشخص ٌفهملقراءة األشٌاء الصغٌرة أكثر المفٌد  ، فمن . أو بدال من قراءة آالف الكتبٌدرس ال أن ٌفهم 

 . ، ولكن البعض ال ٌفهم حتى سطرٌن الكتب اآلفقراءة وفهم  همٌمكنولدٌهم القدرة 

علم . بمجرد فهم هذا هو أٌضا ،  قلٌال. حتى لو كان  إلنسان حتى لو سطرٌن فقطلكً ٌفهم ا،  لقدرةل، وفقا  من األفضللذلك 

أفضل من قراءة  ذاه عرف قٌمة نبٌنا الكرٌم "افهم هذا وا دعونً.  هً سطرٌن تًقدر " من األفضل لإلنسان أن ٌقول، طبعا 

 .وتضل ،  ، ال تفهم اآلف الكتب

. لذلك لٌس  قراءة القرآنوا بمقاحتى لو  ونضلسٌ، نفسهم . عندما ٌتبع الناس ون بعض الناس ٌستطٌعون قراءة القرآن وٌضل

 هو دلٌلً ، مرشدي المطلق .هناك شًء مثل القرآن الكرٌم 

هؤالء  ٌهدي. هللا ٌحفظنا . هللا  دون احترام نبٌنا الكرٌمبدون محبة نبٌنا الكرٌم ، بضل حتى من خالل قراءة القرآن أن تٌمكنك 

 ومن هللا التوفٌق . . ضل إن شاء هللانال و.  كذلكنحن الناس ، و

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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