
 مبارك ينتمي اليهكل شيء 

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

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

 الداغستاني ، شيخ محمد ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .الفائز 

 مشاكل وجل عز هللا يرسل عندما.  للمسلمين جيدا كان فقد هللا شاء إن.  خيرب مر ، خيرال صفر ، صفر شهر الحمد هلل

 كإمتحان . الناس لبعض أتيت األحيان بعض في.  باهلل يؤمنون ال الذين الناس إلى تأتي المشاكل.  يستحقها لمن يعطيها

 ".إيمان  عندهم ليس الذين ألولئك يكون اوشروره لنا خيرها يكون قد"  يقول كان الشيخ موالنا

 ، المطاف نهاية في هللا شاء إن.  لإلسالم ا  مفيد هللا شاء إنسيكون  النهاية في هفإن ، سيئا يبدو كان لو حتى ، يحدث ما كل

 ال.  المسلمين مع إنه. الكفار ابدا  مع ليس جل جالله هللا.  معنا يقول أنه جلو عز هللا ألن.  منتصرا يكونس اإلسالم فإن

ا اْلعُْسرِ  َمعَ  إِن   " . هللا طريق على أنك طالما تخف  ." يُْسر 

 صلى هللا عليه وسلم الكريم نبينا شهر.  صفر شهر مر لقد.  هللا بمشيئة تيسير هناك ذلك وبعد البداية في صعوبة هناك

 .صلى هللا عليه وسلم وعلينا أن نحترمه  الكريم نبينا والدة شهر هو.  المولد شهر هو األول ربيع.  قادم

.  له شيء وكل ،بيته  أهل ، مالبسه،  شعره علينا أن نحترم. به  عالقة له ما كل نحترم،  الكريم نبينا إلى ينتمي ما كل

 .وسنتبعه  ،سنته  حبسن.  سنحترم أتى وحيثما ذهب أينما

 ما.  فيه ولد الذي اليوم في فقط ليس ،محترم  كله الشهر هلل الحمد. فيه ، اقترب  ولد الذي اليوم ، المولد هللا شاء إن واآلن

 جميل شيء كل هللا جعل.  والربيع ، الربيع شهر ،الجميل  الربيع يعني وهو.  الشهر هذا اسم هو ربيع من المقصود هو

 .صلى هللا عليه وسلم  الكريم نارسولل

 مباركة أشياء كلها فعله وما المكان، من مر عندما ،ولد  عندما ، إليه ينتمي ما كل.  حترمهاو هاتبع ، الجمال تريد كنت إذا

صلى  الكريم نبينا شفاعة منحسي هللا شاء إن.  هللا نظر في مقبولة عبادة يه حترمهات أن. مباركة  وأيام ،مقدسة  وأماكن

 ومن هللا التوفيق . هللا عليه وسلم .
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