
 
 
 
 

 
  

 

 دعونا ننتبه من نحب
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

محمد حبيب هللا". حبيب هللا يعني الشخص . " ألنه حبيب هللا نبينا الكريم علينا محبته هو رض. الشخص الذي ف حبنمن  علينا أن نعرف

أن نحب  داعيال  مؤمنون يحبون بعضهم البعض ، لكنال. المسلمون يحبون بعضهم بعضاً ،  ن تحب الجميعأل داعي. ال  هللا هالذي يحب

.  من نحب نما يفعلونه ويحبويعودوا عصلى هللا عليه وسلم ، حتى ن ، هللا ، والرسول ولمسلمالذين يهينون أو هم ضد اإلسالم ، أولئك ا

 .لست ملزما بذلك ثم يمكنك أن تحبهم ، وإال ومن 

. عندما يكون شخص ما معهم ، ال سمح هللا ، فأنت ال تعرف أبدا المرء مع من أحب . يحبه الناس ن مويسخرون م ، يهينونلعنون ألنهم ي

 ه". إن ما يحب ما أكره ويكرهحتى يحب ما أحب  أحدكمال يؤمن  " . يقول نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم النفس األخير سيكونكيف 

 . . ال يحب الشيطان يحب هللا.  نبينا الكريم واضح

هم ب. أولئك الذين ال يح صالحونالمؤمنون ، وال العباد،  ولياءاألهم هللا  أحباب.  كما قلنا ، عندما نحب أولئك الذين يحبون هللا فنحن معهم

هم إن.  هللا يحاربون. هم أولئك الذين يعصونه ، والذين  شياطين من الجنو األنس؟ هناك شياطين من  . من هو الشيطان شياطينالهم 

 . . إن قول أنك تحبهم أمر خطير . حبهم خطير شياطين

. عليك أن تقول طوال عليك أن تكون حذرا هذا السبب ل.  أصبحت مثلهم م. قبل أن تعرفه ، لذلك الخطر هو معهم المرء مع من أحب

تحمي نفسك ، وتبتعد  بحيث يمكنك أن، ". نحن ال نوافق على هذا الشخص  نرضى بما يجري. نحن ال  نحن لسنا سعداء بهذا الوقت "

 . . ألن من يدخل النار سيحترق بالتأكيد عن الشر

. في المرة  . يجب أن يعرف الناس أنك لست سعيدًا بذلكالمجلس ، عليك أن تترك هذا  اسيئ كالما! عندما تسمع  ال تقل شيئا سيحدث لي

إذا  . يقول هللا عز وجل في القرآن " مرة أخرى المجلسترك هذا  فعليك. إذا فعلوا ذلك ،  م معك لن يقولوا مثل هذه األشياءالقادمة ه

من و . ". هللا يجعلنا دائماً نكون مع من يحبونه إن شاء هللاتعيرهم إنتباهك ضد هللا ، أدر وجهك منهم ، ال  اسيئ كالما،  سيئاسمعت قوالً 

 التوفيق .هللا 

 الفاتحة .
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