
 

 

    

	محبة نبینا الكریم

 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  نبینا". تكریم سیمسح انفھ باألرض ،  علي ولم یصلمن سمع اسمي  " الكریم صلى هللا علیھ وسلم نبینایقول 
 .فرض ولكن  نافلةأو  ة. لذلك لیس سن على كل مسلم فرض. إنھ  ھو أمر هللا علیھ وسلم

ھو . ما یجعلھا مقبولة  على أي حال معیار. أعمالنا ھي نصف نبینا الكریم  محبة وشفاعةدون بمنھا  فائدةألن أعمالنا ال 
الكریم  نبینامن دون  لھ فائدةمسلم ألن ال شيء نقوم بھ  ك. ھذا ھو جوھر كون ، وجعلھ محبوباتھ الكریم ، محب نبیناتكریم 

 . وسلم صلى هللا علیھ

إذا ا: ب تشركونإنكم  "یقولون بحیرة ھم ونالناس ویجعل یشوشون عقول.  عقول الناس تربكمن الفصائل  الكثیراآلن ھناك 
ھم وندفعوی،  عن الطریق الصحیح یبعدونھم،  ن الطریق الصحیحعون الناس ". وھم یضل النبي صلى هللا علیھ وسلم شرفتم

 !الشیطان مع  ھم، ألن أولئك الذین ال یحترمون النبي  إلى نھایة سیئة

 حتىیكذب  لممن ھو الشخص الذي تكرھھ أكثر؟"  كان " ا. واحد منھ شیطان سألھ الكثیر من األسئلةال وقف النبي بوجھعندما 
 مالكریم ھ ویحبون نبیناالناس الذین ال یكرمون ،  . عندما یكون ھذا ھو الحال صلى هللا علیھ وسلمالكریم  لنبینا"أنت"،  وقال

 .الشیطان بالتأكید مع 

تكریم النبي صلى هللا  . یقولون"لیضل الطریق ،  ، اإلسالم . األسوأ ھو استخدام الدین خداعلالعدید من الطرق ل لدیھ الشیطان
عز . هللا  من البدایة الى النھایة الكریم نبیناتكریم ب. القرآن مليء ھم الذین ال عقل لھم ". ھؤالء ومعصیة شرك و ھ علیھ وسلم

 . ھمب ونالذین ینخدع المجانین. ھناك الكثیر من  . انھم یخدعون الناسوجل شرفھ 

.  إن شاء هللا نبینا الكریم شفاعةویرزقنا جمیعا .  ن الطریق الصحیحعلنا . هللا ال یض إن شاء هللا : ورسولھحبنا  ویزید، یحفظنا  هللا
 ومن هللا التوفیق .  . في الجنة إن شاء هللا ویحشرنا بقربھ

	الفاتحة .
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