
 
 
 
 
 
 
 

 (ملسو هيلع هللا ىلص)پیامبر  برای عشق به 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيم الرحمن هللا بسم .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 رسول هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،مدد يا 

 دستور.شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 :الرحيم الرحمن هللا . بسمگفت الشان عظيمهللا عز و جل در قران 

 

 ُ َ فَاتَّبِعُونِي يُْحبِْبُكُم اّلله  قُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن اّلله
 

ان بدارد؛" )قر"بگو: اگر هللا را دوست می داريد، از من پيروی کنيد! تا هللا )نيز( شما را دوست 

 الشان عظيمدر قران او بدون سعادت است. هللا عز و جل پيروی از پيامبر، عاشق (. ۳۱ال عمران: هسور

 را نم کنيد، پيروی مرا پس ،دست بياوريد به می خواهيد عشق هللا را شما اگر" گويد، می پيامبر دهان از

 شما را دوست داشته باشد.حرمت او را نگه داريد براينکه هللا  ".قبول کنيد

 

 به را شما اوقات گاهی. دارد انسان ها فريب برای ککل مختلفی انواع شيطان حاضر حال در

 اشتباه دهيد می انجام شما آنچهدور کند، می گويد: "راه  از را شما براينکه اوقات گاهی. برد می کافر

 دوست را او: "گويد می هللا عز و جل حال اين با !است شرک پيامبر، بهحرمت  گويند می آنها." است

 راه از انسان ها را افراد اين، انجام بدهيد، در راه او ادامه بدهيد." ددا انجام او که را آنچه باشيد، داشته

 واهندخ نمی آنها. مانند می باقی ايمان بی آنها پسس کنند، می تضعيف را انسان ها ايمان کنند، می منحرف

 باقی نيز انايم ،داعتقا بردنبين  از پس. از بين می برند را خودشان داعتقا آنها شوند،ن گناهبيشتر  مرتکب

  .ماند نمی

 

 يم،کن قبول گفت او که را چيزی هر کنيم می سعی ما. است مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر راه ما مسير

 انجام آنچه و کند می قوی را ما ايمان کارها اين انجام. داريم را کار اين انجام توانايی ما که اندازه همان به

 که است زمين روی بر ،اينجا در ما جهاد. رويم می بعدی زندگی به ايمان با ما: رسد می هللا به شود می

 فکر درچق اينکه يا يدهست عالم يک آيا که نيست مهم ايمان، بدون. بمانيم باقی ايمان در ما نفس آخرين تا

 ندارند. کافرانهيچ فايده برای  اينها. هستيد خوب دميکني

 

 زيرا ،است ممکن مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبربا عشق به  اين. است مهم را قوی کردن مان ايمان

 " :تان گذاشتم چيز را برای قوی کردن ايمان دو من از بعد زيرا: "است فرموده مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

 قط باف گويند می آنها. کنند نمی پيروی را سنت اکنون آنها. کنيد دمتعه اينها به را خود." من سنت و قرآن



 

 

 

 

 

 

 

 هللا. است فايده بی مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر عشق وسنت  بدون .است فايده بی اين. می شوند متعهد قرآن

  نگه دارد. راه رست در را ما هللا! بدهد نجات آنها شر از را ما

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 ربهانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۴۰االول ربيع ۶


