
 

 

    

 سيدنا ملسو هيلع هللا ىلص هو أعظم نعمة لنا

 سيد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم دمحم شيخ

، كما  ليلة المولدالمولد.  ، شهر ، ربيع األولملسو هيلع هللا ىلص  . هذا الشهر هو شهر نبينا الكريم  بسالم إن شاء هللا الحمد هلل شهر صفر مر

نبينا الكريم ل ويظهرون محبتهم. أولئك الذين يحترمون مباركة نها إ القدر . ليلة مهمة بقدرانها  شلبي ،يقول حضرة سليمان 

 . هللا نظرفي  عظيما يكسبون أجراخالل هذا الشهر 

. في حين حتى األنبياء  هذه النعمة. إنها نعمة عظيمة ولكن الناس ال يعرفون قيمة  شكر هللا أننا من أمة نبينا الكريمنأن  علينا

، وأصبحنا أمة  جميلالنبي الأصبحنا أمة لقد ،  نعمة عظيمة إنهأمته . من  واهللا أن يكون دعواقبل نبينا الكريم الذين جاؤوا 

 . أن تكون فرحة كبيرة بالنسبة لنا يجب ه. هذ هللاحبيب 

لذكرى مولد ا تنظيم . يمكنك أيض في شهر ربيع األول بالكثير من التشريفوالقيام ، يوميا  مئة مرة صالة على النبيبدءا من 

 وإقامة،  بهذه العبادات نقوم، مولدا للنبي  هذه الصدقات نعط   " قل.  كهدية له هااألشياء التي تعطي اعطي.  نبينا الكريممولد 

 .الكريم  لنبينا إكرامابذل المزيد من الجهد خالل هذا الشهر االخير  مهما كنت تفعل من " عالقات جيدة مع الناس

.  عليه واموسل واصل.  النبي شرفوا " عز وجل هللايقول .  هللا من. تكريم نبينا الكريم هو أمر  نبينا الكريم هو نعمة عظيمة لنا

. على الرغم من أنه مكتوب اتباع ذلك  عليهمهذا والناس الذين آمنوا ب وجلعليه ". وقد أمر هللا عز نصلي ونسلم  ومالئكتيأنا 

. أولئك الذين ال ستنتهي . كرامة هؤالء الناس  الشيطان الكثير من الناس من خالل طرق مختلفةأضل ،  في القرآن الكريم

 .حتى لناس ا عندقيمة  مس لههللا لي نظر. الناس الذين ليس لديهم قيمة في لهم  قيمة ال،  شرف لديهمنبينا الكريم ليس  يشرفون

 ومن هللا التوفيق . . . هذا ملخص األمر إن شاء هللا كلما كان ذلك أفضل بالنسبة لنا أجببناه كلما. حبنا لنبينا الكريم  زد مالله

 الفاتحة .
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