
 شهر المولد

. 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 

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

 نحتفلأن  كان يقول لنا الشيخموالنا .  األول ربيع من السابع اليوم هواليوم .  المولد شهرالى  أيضا وصلنا أننا هلل الحمد

الكريم  نبينا والدة شهر ألنه االحتفاالت شهر هو الشهر هذا.  يوم كل ءداسع كونوا.  الشهر هذا خالل يوم كل مولدبال

 صلى هللا عليه وسلم .

خلقهم  الذين أولئك بين. علواً  المخلوقات أكثر ووه مقام أعلى في هو.  الكون في البشر بين إنسان أعلى هو الكريم نبينا

في .  أمه بطن في وهو والده يتوف ، للناس كتعليم ولكن.  نوره من والكون الناس خلقه أوالً . نور خلق ،هللا عز وجل 

 بال هم الجهلة.  الحين ذلك ية فيهلاالج عصر كان. اً يتيم واصبح عمره من الرابعة في وهو والدتهت يتوف الحق وقت

 ذلك من العكس على.  األيتام األطفال ونيرحم ال.  فتيات كن ألنهن الحياة قيد على أطفالهم وندفنأنهم كانوا ي حتى.  شفقة

 . منهم يسخرون كانوا

ً تعليم ،ولكن .  له شيء أي قول هميمكن ال.  المكان ذلك زعيمكان  الكريم نبينا جد . والدتهب ولحق جده يتوق هللا من للناس ا

ً  معزوالً  اصبح وكأنه أبد اآلن،.  الوقت ذلك في سنوات ثماني كان عمره صلى هللا عليه وسلم سيدنا  هؤالء وسط في تماما

أن  شخص ألي يمكن ، هللا يريد عندما.  للناس تعليما ذلك وحدث النحو هذا على أن يكون هللا أراد. والجهلة الجبابرة

ً يتيم يصبح  . العالم هذا فقط وليس ،نح له م   كله الكون.  له كله العالم وأعطي ذلك هللا أراد ، ذلك ومع.  راً يفق أو ا

أن  يقول. أمرنا هللا بتعظيمه .  الغرض لهذا نكًرمه كم أو ، سعداء نكون كم ،كم نشكره  يكفي ال.  نبيهذا ال مثلأمة  نحن

 أمر. أمر  هذا.  أيضا صلوا وسلموا عليه لذلك ،صلى هللا عليه وسلم  عليه ويسلمون يصلون والجميع ، والمالئكة ، هللا

 .صلى هللا عليه وسلم  الكريم نبينا لتكريم ،لتشريفه 

. أحبابه  بين من نكون نرجو أن.  هللا شاء إن صلى هللا عليه وسلم سيدنا شفاعة اللهم ارزقنا.  مبارك الشهر هذا هللا يجعل

 لكنهو ، الجهلة ،الجبابرة  بين منصلى هللا عليه وسلم  سيدنا خرج.  رحيم كم هو. ك بالمقابل يحب نهفإ ، حبهت كنت إذا

 الذين أولئك.  الناس قام بتربية. كله العالم على نورا يشعاصبح  فيها عاش التي األماكن.  لهم مرشداو لهم انقيض أصبح

 . عقابهم نالوا يتربوا لم الذين وأولئك. النجوممثل  واأصبح تربيتهم تتم

نرجو ان تصل .  هللا شاء إن سعادةب الشهر هذا في نرجو أن يمر كل يوم.  الشهر هذاالى  أيضا وصلنا أننا هلل الحمد

نرجو ان يفوز  . هللا شاء إن المظلومين إلى تصل ورحمته ، ومدده السيئة األيام هذه في المسلمين إلى الكريم نبينا شفاعة

 ومن هللا التوفيق . . هللا شاء إن صورينمن ونويصبح المسلمون

 . الفاتحة
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