
 

 

    

 المهم هو يوم المولد

 سٌد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ

من  الثانً عشرٌوم ال، ه دتٌوم وال. المولد هو نبٌنا الكرٌم . ربٌع األول هو شهر مولد نبٌنا الكرٌم  مولددعونا ال ننسى أننا فً شهر 

 .تكرٌم نبٌنا  وامضوه فًمبارك  ، الشهر كله . لذلك الشهر

أي أهمٌة لهذا الشهر ]ربٌع األول[  ٌعٌر أحد ال. وركزوا علٌه " فً شهر أبرٌل المقدس  أسبوع المٌالد شًء ٌسمى "ٌ واخرج مأرى أنه

برنامج ولم ٌعجبه  ٌهإل قدس هللا سره اشارالشٌخ  موالنا،  ومع ذلك الثانً عشر .  أي شًء عن الٌوم قد تم ذكرال أعرف ما إذا كان و

رعاٌة لٌوم أي احترام أو  ٌظهر" لكننا نرى أنه لم نفعل االثنٌن  ، " . فً البداٌة كانوا ٌقولونٌجعل خالف  أبرٌل ألنه فً المباركةوالدة ال

 . ربٌع األول فًالمولد 

 تفعله الخٌر الذي.  نبٌنا الكرٌم فً ربٌع األول اإلحتفال بمولد.  وفقا للسنة القمرٌة قد تمتالمقدسة والمباركة  األٌامعلى أي حال كل 

ًً مرة من  " . نبٌنا الكرٌم ٌقولأجرا  أكثرو بركةخالل هذا الشهر أكثر  ، وٌرفع الشخص ذنوبه ، ٌغفر  ةعشر علٌههللا  صلى ،صلى عل

، ومراعاة  من أجله ،الكرٌم  نبٌنا شرفلخالل هذا الشهر  نفعل الخٌر " قلتإذا  األجر، سٌكون هناك المزٌد من  لذلك ."درجات  عشر

 لشهر المولد ".

ماذا ٌمكنك أن تقول  . فوت هذه األٌامن، دعونا ال  . لذلك خالل فترات معٌنة وأٌام معٌنة األجر، ولكن هناك المزٌد من أجر هناك دائما 

 وٌعطون صحٌحال،  . نسوا الحقٌقً لكنه لم ٌنجح"،  عملٌ هماكال " . ألنهم ٌقولون والعقل وٌرزقه الوعً ٌهدٌه؟ هللا  ذلكبللذي جاء 

. فعلوا بعض األشٌاء  فً كل مكان الى ذلك، وما  المؤتمرات، . اإلعالنات  لٌوم واالسبوع الذي ال ٌوجد لدٌه مكانةلالمزٌد من القٌمة 

 . إن شاء هللا المولد ٌوممهم هو ال.  هللا مكانة ال قٌمة لهالذي لم ٌعطه ، ولكن الشًء  ها تكتسب مكانةووجعل

 هللا.  ٌكون اإلسالم منتصراوهذا البلد آمنا ٌجعل ، هللا ذلك  . من أجل هذا الشهر علٌنا نرجو أن تنزل بركة.  علٌنا نرجو أن تكون بركته

 . إن شاء هللا والباطلدٌنه على كل الكفر  اللهم انصر.  نبٌنا الكرٌمإكراما ل خرابالحزن وٌشعرون بال الكفار،  ، المنافقٌنالدجالٌن جعل ٌ

 ومن هللا التوفٌق .

 الفاتحة .
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