
 
 
 
 
 
  

 
 المولد الشریف

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

وأتى إلى الدنیا مباركاً وخیراً إن  ملسو هيلع هللا ىلصالشھر الذي ولد فیھ نبینا الكریم  هللا یجعلأتمنى أن یكون ھذا الشھر الكریم جیًدا للجمیع إن شاء هللا. 
الكتب المختلفة  من الكثیرھناك . ملسو هيلع هللا ىلصبركة إن شاء هللا. تمت كتابة المولد الشریف بكل اللغات تكریماً لمیالد نبینا الكریم الشاء هللا. إنھ شھر 

أي نسخة  ضاھیھتُ ال یمكن أن لد الشریف.المو عنبي لشفضل ما كتبھ سلیمان الاألعن مولد نبینا الكریم التي تشرح األحداث التي وقعت. و
 بركة.التأتي  تلى. فحینما تلھحدث ذلك بفض. ملسو هيلع هللا ىلصمن نبینا الكریم  الھامال العربیة وال الفارسیة وال غیرھا. مؤكد أن كتابتھ یھ، أخرى إل

. 
، ال یصلونالذین ذین یصلون و، الدعة. لماذا ھي بدعة؟ یجتمع الناسب يیقول بعض الحمقى الذین یسمون "عالم سوء" أن قراءة المولد ھ

مكتوب بھمة  بما أنھألنھ مكتوب بإخالص.  ملسو هيلع هللا ىلصجمال نبینا الكریم وفھم ستماع ن شیئًا عن ذلك. یجتمعون لإلال یعرفوالذین المتدینون و
قلوب الناس. كما قلنا، م والجمال سمع في كل مكان. من خاللھ یدخل السالوبموافقة نبینا الكریم فھو یقرأ في كل مكان ویُ  ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم 

 ، حتى األشخاص الذین ال یعرفون شیئًا عن الدین.الجمیع یستمع إلیھ دون أي شك
. 

لكن و. المجالستھ تنزل على تلك ویستمعون إلیھم. رحمة هللا وبرك للقراءةالمولد. یدعوھم الناس  یقرؤون جمیلةھناك أناس بأصوات 
أوغاد. من ال یحترم نبینا سوا رجاال ولكن ھم لیإنخوجة وعلماء. وغاد الذین یسمون أنفسھم الشیطان یرید إیقافھ. بأیدي من؟ بأیدي األ

القلیل من الحب لنبینا الكریم في قلبھ ، فسوف ینقذ نفسھ.  المرء. من ال یحب نبینا الكریم لن یُحب. إذا كان لدى یُحترملن  ملسو هيلع هللا ىلص الكریم
 یقول بدعة وأشیاء أخرى. ،یرید ذلك. لدى الشیطان حیل كثیرةلكن الشیطان ال وفي اآلخرة.  سیكون من الناجین

. 
 ویمدحون، یقرؤون القرآن يء. یقولون "هللا" ویؤدون الصالةوال یتلفظون بكالم بذ یغتابونال جمع الناس لمدة ساعة أو نصف ساعة، یت

 هلالج لجتنقذنا. هللا س ملسو هيلع هللا ىلصن أعمالھم. فقط شفاعة نبینا الكریم في ذلك؟ سیتم معاقبة ھؤالء األوغاد. لن ینقذھم أي م ئما ھو السی. ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم 
حمینا من المشاكل التي یبدأ بالرحمة ویجمیعا إن شاء هللا. نرجو أن  علیناھذا الشھر مباركا  هللا یجعلفي قلوبنا إن شاء هللا.  محبتھیزید 

 . ومن هللا التوفیق هللا.إن شاء  ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم بإال  نجاة لناتحدث في ھذا العالم إن شاء هللا. ال 
 

 الفاتحة .
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني

، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443 ولربیع األ 10-2021/1- 07 
 


