
 

    

 

 شعبان المعظم

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 .

. عليه الصالة والسالم  الكريم نبينا شهر إنه. المباركة  شهراأل أحد أنه كما.  شريفال شعبان ،المعظم  شعبان في ونحن رجب مر لقد

.  الشهر هذا خالل الكريم نبينا على (يوم كلالشريفة ) الصلوات 1000 أو ،500 ،300 أن تفعل يمكنك. عز وجل  هللا أمر هو تعظيمه

 ويعطيك البركة . ورفع مقامك ، لك هللا ذنوبك غفر كلما ، الصلوات من مزيدكلما قمت بال

 كان مهما.  يديه في شيء وكل شخص أي ال يشبه.  به يقوم عمل جيد ألدنى حتى أجر دونب شخص أي يترك ال أكرم األكرمين . هو هللا

 مرة علي   صلى من " يقول الكريم نبينا. اإلستغفار  من أفضل الشريفة الصلوات ، به قمت الذي الشر مدى عن النظر بغض ، صعبا

 ." مرة 700 و ، مرة 100 ، عشرا بها عليه هللا صلى

. مجيئه بشأن بشرى وسيمنح ، الكريم نبينا أمة من فردا وايكون أن تمنوا األنبياء حتى. آخر الزمان  أمة إنها: محظوظة  أمة هي األمة هذه

 ما يعرفون ألنهم.  عاديين أشخاص واليس األنبياء. عادي  شيءب ونبشري ال مألنه ، جميل شيءب ونبشري مأنه يعني ؟البشرى  تعني ماذا

 . الكريم نبينا أمة من وايكون أن فضيلة أكثر لهم بالنسبة.  قيمةال بهذه تهمؤنب ونجدي ال مأنهحتى  ،ون عليها سيكون التي األفضلية

 ليلة فيالشريفة  الصلوات وجعل ، التوبة ،المغفرة  طلب فضيلة وأكثر األفضل من. مبارك يوم  هوهذا  شعبان شهر من يوم كل ، لذلك

 يجعلها هللا.  الليلة تلكفي  سيعطي من الحسنات كم يعلم شخصيا هو ، واحدةعشر حسنات مقابل  وجل عز هللا أعطاك ذاإ. الخامس عشر 

 . هللا شاء إن سالمال عليه المهديلزمن  نصل ونرجو أن ، قادمة أخرى سنواتعدة  إلى نا نصلجعلي هللا ، جميعا مباركة علينا

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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