
 
 
 
 

 
  

 

 محبة النبي
 

 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
 

 يقول هللا عز وجل ، بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 ُ َ َفاتَّبِعُونِي يُْحبِْبُكُم ّللاه  قُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن ّللاه
 

َ فَاتَّبِعُونِي "  ُ ".قُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن ّللاه  مكنت" إن النبي  الكريم على لسانعز وجل يقول في القرآن  هللا  .محبته نعمةاتباع النبي ،  يُْحبِْبُكُم ّللاه
  م هللا .يحبك إحترموه لكي. " نيوقبلاني ، وهللا ، اتبع في الحصول على محبة ونترغب

 

عن الطريق  كليضلوفي بعض األحيان  . إلى الكفر توصلكفي بعض األحيان   .من الحيل المختلفة لخداع الناس الكثيراآلن لدى الشيطان 

". هؤالء  على دربه وابقافعله ، يما  واه ، افعلوأحب " عز وجلهللا  يقول  !شركالنبي حترام إ". يقولون أن  ما تفعله خطأ " يقولون

 .إيمانهم، يدمرون  الذنوبمزيد من الال يرغبون في ارتكاب   .يضعفون إيمان الناس ، ثم يبقون غير مؤمنينالناس عن الطريق ،  يضلون
 على ما هو عليه .بعد دمار اإليمان ، ال يبقى اإليمان 

  

إن القيام بهذه   .بهه بقدر ما نستطيع القيام تطريق نتبعكل األشياء التي قالها ،  تقبلنحاول   .النبي صلى هللا عليه وسلم ةطريق ينا هتطريق

 حتىاإليمان  علىهنا على األرض هو البقاء  جهادنا  .اإليمانعلى  اآلخرة: نذهب إلى  صل إلى هللاوإيماننا ، وما يتم فعله يقوي تاألمور 

 .اإليمان[ بالنسبة الىعلى اإلطالق ]له ال فائدة  اهذ  .كنت تعتقد أنك جيد اذاأو  عالمابدون إيمان ، ال يهم ما إذا كنت   .أنفاسنا األخيرة
  

". ن وسنتيآرقال:  شيئينمن بعدي تركت  " ، ألن نبينا قال نبينا صلى هللا عليه وسلم بمحبةهذا ممكن  . وية إيماننا أمر مهمإن تق

عديم النفع من دون النبي  .هذا غير مجدي  يقولون أنهم يلتزمون بالقرآن ]فقط[. . إنهم ال يتبعون السنة اآلن . ألزموا أنفسكم بهم

 . من هللا التوفيقو . على الطريق الصحيح يثبتناهللا  ! همورهللا يحفظنا من شر . والسنة صلى هللا عليه وسلم

 
 الفاتحة .
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