
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 ملسو هيلع هللا ىلصعّظموا كل شيء یتعلق بھ 

 
. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 
هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز األولین واآلخرین. مدد یا رسول 

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

شھر نبینا الكریم ھو ة. وھذا الشھر من األحداث الخفیة والظاھر الكثیرفي رجب  شھر رجب ودخلنا شھر شعبان. وقع  إنتھى ،� الحمد
 .كون وسیلة للخیر إن شاء هللایإنھ شھر مبارك ورحیم إن شاء هللا. نرجو أن ملسو هيلع هللا ىلص. 

 
. إذا كنت ملسو هيلع هللا ىلص شھر شعبان. وأعظمھا أن تصلي على نبینا الكریموظائف رجب. واآلن إن شاء هللا ھناك  انتھت تسبیحات ووظائف

لیس ھناك مانع، یمكنك أن . اآلن مرة 3000 صليمرة ،  1000 تصليمرة. إذا كنت  1000 تصليمرة ، فعلیك اآلن أن  100 تصلي
 .هلالج لجشكرا �  ،إذن ھناكتفعل، 

 
ھذا مؤشر ویردھا لنا.  ، یفعل المثلملسو هيلع هللا ىلصالصالة على نبینا الكریم یسمعھا � عز وجل.  تعظیمھو  ملسو هيلع هللا ىلصتعظیمھ ملسو هيلع هللا ىلص. ھذا شھر نبینا الكریم 

علینا  ،. لذلكملسو هيلع هللا ىلص ألمة. لقد فضلنا هللا عز وجل كثیرا بجعلنا من أمتھلملسو هيلع هللا ىلص تدل على عظمة نبینا الكریم  وھذه. ملسو هيلع هللا ىلص ، إنھ حيعلى أنھ حي
 .ملسو هيلع هللا ىلصشھره وكل ما یتعلق بھ  تعظیم

 
. ملسو هيلع هللا ىلص الجمیللوجھھ إكراما  هلالج لجهللا  انزلھحتى المطر  .أبو طالب]سیدنا [قول  ْلغََماُم بَِوْجِھِھ اْلَكِریم""یُْستَْسقَى ا قال عن نبینا الكریمیُ 

نھا إحفظنا هللا.  ،یھلكس ملسو هيلع هللا ىلص یعظمھفرض على المسلمین. ومن ال ملسو هيلع هللا ىلص  تعظیمھوإلى األبد.  ملسو هيلع هللا ىلصمنذ والدتھ  إنھا مستمرة. مستمرةمعجزاتھ 
، رغم أنھ على الرغم من عمره ملسو هيلع هللا ىلصعتاد أن یقف دائًما عند ذكر اسمھ إ .لیست مزحة. كان موالنا الشیخ ناظم یقول إنھا لیست مزحة

موالنا الشیخ ناظم. ال أحد یستطیع أن یفعل  مثل ملسو هيلع هللا ىلصیعظمھ عاًما. ال یمكننا أن نفعل مثلھ. لدینا عیوبنا. ال أحد یستطیع أن  90كان عمره 
ر نفس ال یمكننا إظھا، یكون قد فعل ذلك نیابة عنا أیًضا، ألنھ مھما تحدثنا ومھما فعلناأن  نرجوتقصیرنا.  یسامحنا على هلالج لجمثلھ. هللا 

 .ملسو هيلع هللا ىلصحترام لنبینا الكریم القدر من اإل
 

" " الشریفمن فمھ ملسو هيلع هللا ىلص زاد ربحك. قال نبینا الكریم ، ملسو هيلع هللا ىلصحبك لنبینا الكریم  . كلما زادملسو هيلع هللا ىلصلكن المھم ھو حبھ  یكون س"أَْلَمْرُء َمَع َمْن أََحبَّ
نبینا ب. كم ھم محظوظون ألنھم اجتمعوا "دنیاالنحن معا ھنا في الكرام بكى وقال"]. أحد الصحابة شریف [حدیث ."المرء مع من یحب

"لقد  ل ھذا الصحابيفقاملسو هيلع هللا ىلص. معھ  واكونی، ألن أعظم سعادة كانت أن العطش أو الجھاد ،لم یھتموا بالجوع .في ھذه الدنیا ملسو هيلع هللا ىلصالكریم 
عندما تحب نبینا  ،". لذلكَمْن أََحبَّ أَْلَمْرُء َمَع ال. "". قال نبینا الكریم تنتقل إلى اآلخرة، سننفصلفكرت في ھذا. نحن معا ھنا. لكن عندما 

 .، في الجنة إن شاء هللافي اآلخرةملسو هيلع هللا ىلص ، ستكون معھ أكثرملسو هيلع هللا ىلص الكریم 
 

"من ھو عدوك األكبر؟"  ملسو هيلع هللا ىلصسألھ . إنھ مؤكد. الشیطان ھو أكبر أعدائھ. الكالم الحقیقي . إنھملسو هيلع هللا ىلص ھ الشریفھذه البشارة خرجت من فم
 هلالج لجھو عدو هللا  ملسو هيلع هللا ىلصسأل ھذا السؤال. فلم یستطع الكذب وقال لنبینا الكریم "أنت". من ال یحب نبینا الكریم أرسل هللا عز وجل الشیطان لیُ 

 .. هللا یحفظناأھل الشقاوة. إنھ من ملسو هيلع هللا ىلص وعدو نبینا الكریم
 

أن یأتي ھذا الشھر الكریم بالخیر  نرجو. فینا ملسو هيلع هللا ىلص ھو أكثر ما نحتاج إلیھ. هللا یزید حبھ ملسو هيلع هللا ىلص، حب نبینا الكریم في ھذه األیام، الحقًا ودائًما
 ومن هللا التوفیق. الفاتحة.  .یقوي إیمانناو نرجو أن یكون مفیدا لنا، ویكون حمایة لنالخیر. لویكون وسیلة 
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