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  شھر المولد

 

 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
 

رفع ھذا الظلم عن األمة وتشرق شمس اإلسالم المرضى إن شاء هللا. نرجو أن یُ  هللا یشفي، ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم مولدبركة ربیع األول شھر ب
 نعمة. ھذه ملسو هيلع هللا ىلص أمة نبینا الكریممن خلقنا هللا  .ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریمأمة لقنا هللا من ھذه األمة الجمیلة ، خهلالج لج�  الحمدإن شاء هللا. نحن نأمل ذلك. 

ضرر. من الفقط  اآلخرة،دنیا وال الفي لھ وفي اآلخرة. ومن ال یعلم فھو سیئ الحظ. ال فائدة  في ھذه الدنیا ینعممن یعرف قیمتھا  .عظیمة
 استحق أعظم النعم والفضائل. ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم  معكان 

. 
ِ یُْؤتِیِھ َمن یََشاءُ " هللا عز وجل یقول  هلالج لجفأنت من عباد هللا  ل،الفض اتستحق ھذ عندمالمن یشاء.  ضائلالفو معَ . یعطي ھذه النِ ذَِلَك فَْضُل �َّ

المسلمون  .ھكذا ال یسألوالناس أن ا یجب علىحكمھ. ال یمكنك أن تسأل "لماذا؟" ض عارِ تُ أن  كنكأنت من أحباب هللا. ال یم ،المحظوظین
وانظر مقدار الحریة الموجودة".  نفسك"اتبع  مثلھم. یُظھرون طرقًا سیئة للناسیحاولون تضلیل اآلخرین  الكفاریعرفون ھذا األدب. لكن 

لیس یمكنھم أن یمنعوا بقدر ما یریدون، حریتھم فقط في األعمال السیئة. ھناك حریة غیر محدودة في السیئات. ویمنعون فعل الخیر. 
 الجمیل. ملسو هيلع هللا ىلصعلى طریق نبینا الكریم ، هلالج لجفي سبیل هللا  ،لدیھم فرصة. لو أتیحت لھم الفرصة لكانوا على ھذا الطریق

. 
لدرجة أن  مباركھذا الیوم ھو یوم . ملسو هيلع هللا ىلصسعدنا أن الرحمة جاءت إلینا ولعالمنا خالل شھر المولد ھذا. نحتفل بیوم المولد النبوي الشریف ی

إكراماً  ،هلالج لج�  الحمد فھو یوم فرح. ملسو هيلع هللا ىلصھ تبعیلبي قال إنھ ال یقل أھمیة عن لیلة القدر. إنھ في نفس المستوى. وبالنسبة لمن شسیدنا سلیمان ال
صاحب لشرف ھذا الیوم إن شاء ال هلالج لجهللا سیرسل ألمة من شر الشیطان. ھناك حفظ لكون یوس ھمةستأتینا ال، إن شاء هللا لھذا الیوم الكریم

 . ومن هللا التوفیق ویعطینا الخیر إن شاء هللا. بالخیریعاملنا  هللا. وسوءمن كل شر ممكن  هللا یحفظنالمرضى. ا یشفيهللا. هللا 
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