
 

 

 

 نبينا الكريم تعظيم

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 يقول.  لياليال إنها إحدى أجمل. عليه الصالة والسالم  الكريم نبينا ولدم شهر هو األول ربيع.  األول ربيع شهر دخلنا ،هلل  شكرا ، اليوم

 أحبه ، لسيدنا عليه الصالة والسالم . إكراما الكون هللا خلق.  ذلكك حقا إنها.  القدر ليلة تعادل ثاني عشرال ليلة أن الجلبي سليمان حضرة

 . هللا وكالم هللا وعد إنه.  ألجله جميل شيء كل يعطي.  يحترمونه الذين يحترم.  يحبونه الذين يحب هللا إن.  هحبيب هجعل

 في واحد ت فضيلةليس اأنه يعني وهذا.  الكريم لنبينا احترام يوجد الأنه  طالما ونريدي ما بقدر ونحاوليو عبادةبال اإلستمرار هميمكن

 في األماكن من كثيرال في مذكور ذاه.  هللا أمر إنه. هو فرض  واقعال في. واجب  هو الكريم نبينا وتكريم احترام ، بالتأكيد.  المليون

ه  إِن   " تعالىيقول "  النبي على صلوا" و ،" النبي أكرموا : " الكريم القرآن ئِكهتهه   اَلل  اله مه لُّونه  وه ِ   عهلهى ي صه ا يها الن بِي ن وا ال ِذينه  أهيُّهه لُّوا آمه  عهلهْيهِ  صه

ِل م وا سه  نبينا تكريمب أمر هناك ، للصالةأمر  هناك مثلما. مباشر  أمر إنه ؟ اآلن بعد هذا من أكبر أمر هناك يكون أن يمكن". هل  تهْسِليما   وه

 .عليه الصالة والسالم  الكريم

 هذا بالقول الناس وتربك خرجت جديدة جماعاتهناك  لكنو. يفعلون ذلك  ال المسلمين معظم. هذا  االحترام عدم ترتكب ال أمتنا هلل الحمد

 مات " سيدنا عن قولأن ت سيئة طريقةو كبير احترام عدم إنه.  النبي ةحبم ، النبي تكريم هو أهمية األكثر األمر.  كذلك ليس وهذا ،جيد 

 ."يصلي ويسلم علي  نفي الحال لم حاضر أنا " يقول الكريم نبينا.  ذلك يفعل وهو اآلن حتى واجبهب . قام"قام بواجبه ورحل . ورحل 

 ما قدر افعل.  الجهد من المزيد بذل إلى بحاجة نحن. أفضل  األول ربيع من الشهر هذا خاللعليه  سالمالو صالةال جعل السبب هذال

" ؟حصل لي ذلك لماذا " واسأليو فليفرحوا.  نبينا أجل من والمحتاجين للفقراء الخيرات وافعلا.  هللا شاء إن الموالد نرجو أن ت قام.  تستطيع

 .ذلك  يعرفون واجعلهم يلنبل مولد ذلك تعطي انك قل ، شيء أي إعطاء عند.  الكريم نبينا شهر هذا

 ، شتاءال في كان ألنه ولكن ، آخر تاريخ في ولد.  حتى ميالده عيد ليس وهذا.  السالم عليه لعيسى وهمي ميالد جعل عيد جنبيالكافر األ

 في . أشهر قبل له ويحضرون السالم عليه عيسى ميالد عيد انه يقولون.  الموسم هذا خالل تسلية وهاجعل ،يقومون به  عمل هناك يكن لم

 .قد وصل  ميالده عيدأن  الذي يقولون اليوم حتى 88 و 89 يوم كل ينقصون.  يوما تسعون بقي ونقول، يمدنهم 

 في الكريم الرسول ولد ،ذلك  كل بعد.  العربية اللغة في الربيع هو األول ربيعب المقصود هو ما.  األول ربيع شهرالجميع ب علينا أن نذكر

 للتقويم وفقا ولكن الميالدي للتقويم وفقا ال تجري اإلسالمية احتفاالتنا ، ذلك ومع.  نيسان ابريل الواحد والعشرين من في ، الربيع

 الحتفالا الموضة من أصبح فقد.  أكثر الناس ظاقايو لتحذير بحاجة نحن اآلن.  األهمية من المزيد اظهار علينا ، اآلن أساسا.  اإلسالمي

 ربيع شهر هو الحقيقيو المبارك العمل ولكن ، الكريم لنبينا يتمن ذلك أل ذلك عارضن ال نحن.  نيسان ابريل في المقدسباسبوع الميالد 

 في  الكريم نبينا محبة ينقش هللا.  الصلوات واقامة ، الموالد قراءة ، الجيدة االعمال من بالمزيد لقياما بركة كثراألو فضلاأل من.  األول

عليه  الكريم عند نبينا الخير كل ألن.  علينا بركته.  علينا نظره يكون نرجو أن.  هللا شاء إن له وفقا نالافعكل ا نرجو أن تكون.  قلوبنا

 ومن هللا التوفيق . . جميعا كمعن يرضى هللاالصالة والسالم . 
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