
 
 
 
 

 
  

 

 محبة النبي صلى هللا عليه وسلم
 

 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
 

. يجب أن يكون  علينا فرض  . هذا  صلى هللا عليه وسلمنبينا الكريم ،  هومحبة رسولحبه فإن أهم شيء هو اإليمان باهلل ، بالنسبة للمسلم ، 
 . صالتنا عليه. لذلك ، فإن النبي صلى هللا عليه وسلم يطلب منا أن نزيد  عليه وسلم صلى هللالنبي ا تعظيمهدفنا هو 

 
 تسلم على. أحيانًا  . ال يمكن أن يكون هناك شيء أكثر جماال من هذا ، فإن النبي صلى هللا عليه وسلم يقبلها كما نقولها نصلي عليهعندما 

 -ال يوجد شيء من هذا القبيل  . مع النبي صلى هللا عليه وسلمتحزن ، مما يجعلك  سالمال يردونفي الشوارع ، وقد ال  الذين يسيرون
 . بالنسبة لناوجمال النبي صلى هللا عليه وسلم ، نعمة على صالة الإن  .أسمع وأقبل ذلك"". يقول يرد عليك  تصلي وتسلم عليهبمجرد أن 

 
، في اليوم أي شيء آخر  العبادة ، أو،  الصالة ايؤدي فيهي تال. ال يهم عدد المرات  حبه ، هو شيطانال يالشخص الذي ال يحترمه ، 

. يتم حفظهم ، المحفوظون . أولئك الذين يحبونه هم  يؤسف عليه. هذا الشخص  طالما أنه ال يحمل أي حب ، فكل ما يفعله غير مقبول
بين المسلمين ، فإن كل من يسير على طريق النبي صلى  فتنال. ألن شيطان قد وضع الكثير من  يكون األمر صعبًا بالنسبة لآلخرين لكنو

من في حين أن هناك الكثير .  . قد يعتقد المرء أنه من المستحيل أن يصل إلى هذا الحد هللا عليه وسلم يقال إنه يسير في الطريق الخطأ
فإن  ذلك إضافة إلى كليشعرون باالنزعاج من المسلمين ، ، إال أنهم  المعاصيير من ، حيث يتم ارتكاب الكث هذه الدنيافي  األمور تحدث

 . أولئك الذين يحبون النبي صلى هللا عليه وسلمهم يضايقهم  من
 

ي ف على غير اإليمان الدنياحفظهم من مغادرة هللا ي.  ، فإن وضعهم خطيرالطريق إلى  يعودونال  انهم طالما، و الطريقإنهم بعيدون عن 

 . بسهولة أثناء أنفاسهم األخيرة النارأهل من الشيطان يمكن أن يجعلهم واللحظة األخيرة ، ألنهم يتبعون الشيطان ، 

!  أن يحبنا أيًضا نرجو. يجعلنا فردا من أمته . هللا  ، في محبته الصالة عليه، بالتالي ، في احترام النبي صلى هللا عليه وسلم ، في  نجاتنا
 . من هللا التوفيقو ! وإلى األبد ، إن شاء هللانحبه دائما و
 

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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