
 نعمة كبرأ

. 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 ، 

 التي ذكرها نبينا مجموعةال بين من صبحن لم أننا هلل الحمد.  معا العشاءو الفجر صلينا هللا شاء ما.  جميعا كمعن يرضى هللا

 ال ، اليوم معظم الناس. الجماعة  مع والعشاءالفجر  يصلي الالمنافق أنه  عالمة ؟ لماذا. صلى هللا عليه وسلم  الكريم

 . حياتهم كم هي فارغة  يدركون ال انهم. تى ح الجماعة مع وال المنزل في ونيصل

 حيوانال نع فرق يوجد ال.  هللا هو البشر هدف.  اإلنسانية نع ونجيخر البشر ،وال آذان  صالة هناك يكون ال عندما

 . الوفاض خالي هللا حضرة إلى يأتون النهاية وفي ، األيام تمضي.  مفقودذلك  يكون عندما

 هللا ، أخرى مرة المولد شهر إنه. صلى هللا عليه وسلم  الكريم نبينا أمة أننا نشكر هللا.  عظيمة نعم عز وجل هللا نااأعط

. كله اإلسالمي والعالم نوالمسلم،  لإلسالم هدى يكون نرجو أن. القادمة الموالد من العديد نبلغ ناجعلي هللا.  مباركا   هجعلي

 . االرتباك من حالة في هو اإلسالمي العالم ألن

 أنه هللا أشكر. البدعة  وترتكبمشرك  نتأ ويقولون ونيخرج الناس بعض،  سيدنا مكر  نو الكريم نبينا مولدب تحتفل ماعند

 نعرف أن وعلينا النعمة هذه وجل عز هللا نااأعط.  تركيا خارج أكثر موجود اإلرباك هذا ولكن ، تركيا في بهذا القدر ليس

 . للقياس قابلةليست  قيمة إنها.  هاقيمت

 في أننا يعني هذا. ء نبياأ وانويك لم لو حتى الكريم نبينا أمة من فردا وايكون أنب ونرغبي السالم عليه آدم منذ األنبياء جميع

 .ذلك  يدركون ال الناس معظم.  يعلمون ال والناس عظيمةال نعمةال هذه مثل

 قصيدة في الشاعر يقول.  عظيمة عبادة ، عبادة هو الكريم نبينا تكريم. صلى هللا عليه وسلم  الكريم نبينا منكر   دعونا

 نمدحه أنعلينا  يجب أنه يقول لذلك. " واحتَِكـمِ  فيه َمدَحا   شئتَ  بما واحك م،  نَبِي ِِهـمِ  في النصارى ادََّعته   مــا دَع " البردة

 يستحق ذلك . الكريم نبينا.  كثيرا

 عليهم. ون عرفي ال خارجفي ال هم من ، ذلك ومع.  قيمةال ونعرفي جميعهم ، هنا إلى يأتون الذين ، الناس هؤالء شكرا  هلل

 محبةب هموحقنيو الناس يرشدون.  أفضل ذلك بشكل تعلم والطرق الزوايا ، المدارس. ألن يطلعوا  بحاجة وهم يتعلموا أن

 ال ، بقدر ما تشاء تتعبد أن يمكنك. ة مفقود تكان إذا للمرء قيمة ال.  شيء أعلى هو حبه. صلى هللا عليه وسلم  الكريم نبينا

 الكريم نبينا.  شريف حديث هناك.  الشيطان طريق في ا  باهذ كونتس. له  لزوم ال ،جاف  ألمر إنه شفاعته . دونب لها قيمة

 . الشيطان إنه ؟ الكريم نبينا عدو هو من!"  أنت " وقال يكذب لم" ؟ األكبر كعدو هو من " الشيطانسأل 

 القرآن لغة يعرفون الذين أولئك لذلك. صلى هللا عليه وسلم  الكريم نالنبي ت قال أن يمكن ال معقولة غيرأو فكرة  كلمة أدنى

 إنهم "! تكريمه الشرك ومن.  مثلنا أيضا هو. النبي مات  " ونيقولوال زالوا  والقرآن األحاديث كل ونعرفيو ، الكريم

 . هللا أعاذنا.  الشيطان قبل من ونعوخدم

 كل نعرفكنا  إذا.  النبي حضرة وشفاعة النبي حضرةل بمحبتنا أن نكون محفوظين فقط نايمكن ، شيء أي عرفن ال كنا إذا

المولد  شهر إنه.  هذاشهرنا  يبارك هللا.  هللا سمح ال.  صعبة ستكون خاتمتنا ، له االحترام ظهرن ال ، فهشر  ن وال شيء

 ومن هللا التوفيق . . جميعا عنكم يرضى هللا.  هللا شاء إن نرجو أن تنزل علينا نعم هللا وفيضه.  المبارك

 . الفاتحة
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