
 

 

    

 محبتنانرجو أن تزید 
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

الكریم صلى هللا  لنبیناما یكفي من االحترام  ونظھریال .  الكریم صلى هللا علیھ وسلم نبیناعندما نذكر  تنزل البركة ویعم الخیر
 . كشخص عادي ألنھم یعرفون القرآن الكریم نبینالنا  واظھرییریدون أن . خصوصا ھؤالء العرب  علیھ وسلم

ون دجیالكریم  نبینا. أولئك الذین یطبقون السنة وأولئك الذین یحترمون  نبینا الكریم قام بھكل كلمة وكل عمل  اتباعمن السنة 
ا البالء عنا رفع ھذاللھم ا " على النحو التالي علینا ان ندعو بالء. في كل للشخص ، وھذا من شأنھ أن یكون مفیدا  االحترام

اسم نبینا الكریم عند  تذكر إذا كدعاء قبول. سیتم عز وجل " بھذه الطریقة فقط یقبل دعاءك  هللایقول  ." نبینا الكریمل إكراما
 بالصلوات وتنتھي بالصلوات .، تبدأ  بدء الدعاء

هللا . الصلوات  تتلوألنك ال  ؟ "یقبل ؟ لماذا ال الرد لماذا ال یتم  " الشخص ولكن إذا سأل یدعو. قد  وإال فإن هللا لن ینظر إلیك
 .ذكر اسم نبینا الكریم یعندما  البركةیعطي  لعز وج

َ َوَمَالئَِكتَھُ یَُصلُّوَن َعلَى النَّبِّيِ  َّAإِنَّ ا 
العرب یعتقدون أنھم یعرفون كل شيء .  ، من المھم أن نعرف قیمة نبینا الكریم لذلك".  إن هللا ومالئكتھ یصلون على النبي" 

، أو إذا كنت ال وجل  هللا عزلم یعلمك كنت تعرف اللغة أم ال إذا  سواءمن قیمة  ھناك . لیس ألنھم یعرفون اللغة العربیة
	.ة محببالظ وحفم اإلنسان . ھذا ھو المھم ألن نبینا الكریمل والتقدیر ماالحترا،  المحبة ي. المھم ھ لیس مھماھذا .  ھتحترم

. لن تكون  الكریم صلى هللا علیھ وسلم نبیناتجاه  محبةیكون لدیك أي ال یمكنك أن تكون أكبر عالم ، ولكن ال فائدة لك عندما 
عن  ونختلفی األولیاء. حتى  ! یرون النبي الكریم كشخص عادي . أنت ال شيء سوى ضررحتى  ألي شخص آخر امفید

في الناس العادیین.  لیست موجودةالتي و الصفاتمن  الكثیر، لدیھ  مثل ھذه الصفات المختلفة لدیھالكریم  نبینا.  الناس العادیین
 . ن لرؤیة ھذاوعی لدیھ ولكن الشخص یحتاج إلى أن یكون

علیھ الشیطان . ما یعمل ھ . ھذا من شأنھ أن یكون ضارا ل قدما ونمضییقولون و "ومثلي انھ شخص مثلك  خالف ذلك "
 الشیطان.  عندما یفعل ذلك ون الشیطانیتبع. الكثیرون  بشكل مختلف ویظھرهن قیمة نبینا الكریم عھو عدم إعالم الناس  كثیرا

 .صلى هللا علیھ وسلم تجاه نبینا الكریم  محبةلدیھم  أشخاصعندما یكون ھناك  الغضب ینفجر من

ال یكون لدینا  وأنداخلنا أكثر من ذلك  محبتھكون ت نرجو أن.  نبینا الكریم إن شاء هللا تستحقجعلنا أمة ی لوج ، هللا عز لذلك
 محبة. انھا ویرفع مقامنا روحنا  یرفعھي ما نحتاجھ أكثر. ھذا ما  ونبینا الكریم لوج تجاه هللا عز المحبة.  لھ سوىأكبر  محبة
 . الكریم صلى هللا علیھ وسلم لنبینا

 



 

 

 

 

نرجو .  قصتن، بل اد دأفعالنا ال تز تزداد المحبة . ". من استوى یوماه فھو مغبون "یقول الكریم  نبینا.  كل یوم نرجو أن تزید
 ومن هللا التوفیق . . نبینا الكریم في الجنة إن شاء هللالنكون جیران  نرجو أن. مقامنا زید یبحیث  أن تزداد محبتنا

	الفاتحة .

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
الفجر، زاویة أكبابا ، صالة 1438 اآلخرجمادى  2-2017/1- 28 


