
 

 

    

	شھر نبینا الكریم

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

، سیرحل سیبقى ومن  من،  ما سیحدث في العام المقبل. كل شيء عالمباركة من األیام  یوم وشعبان ھالخامس عشر من 
الدعاء في تلك اللیلة یصبح وسیلة ب والقیام، العبادة  . لذلك مكتوب في تلك اللیلة الرزقكان مھما .  مكتوب في تلك اللیلة

 للتقرب الى هللا عز وجل .

 ملیئهللا  حضرةفي  القدوم، وعدم  نتیجة جیدةب. المھم ھو الخروج  . لیس مھما شخص مكتوب بالفعلال، فإن وقت وفاة طبعا 
على  نضل ونبقى دائما، لذلك هللا ال یجعلنا  لي واألیاماالحترام لھذه اللیا علینا أن نظھر،  . لذلك كل جانب من والنجاسةالشر ب

 . في حین المضي قدما على الطریق الصحیح وأمان بسالمكون ن، و الھاویة في عقنال  نرجو أن.  الطریق الصحیح

یرید كل الوسائل لتكون  صلى هللا علیھ وسلمالنبي .  مھم شعبان ھو أیضا شھر نبینا الكریم وشھر نبینا الكریم، فإن شھر  لذلك
 .إن شاء هللا  ھذا الشھرفي  على نبینا الكریم الصلواتنحن بحاجة أیضا إلى زیادة عدد .  ھتألم خیروسیلة 

قادرون ال. أولئك  سیكون مفیداوال یوجد ضرر یمكنھ ذلك حیث انھ فعل أكثر یأن  وكل من یستطیع،  1000إلى  100من 
 االربعاء واللیلة ھيیوم الخمیس  المبارك. وسیتزامن الیوم  المباركة األیامثنین والخمیس أو صیام االعلیھم على الصیام یجب 

. الخمیس ھو  العبادات الجمیلةتأدیة ، ومرات  ثالث قراءة سورة یس، ركعة  مئةفي تلك اللیلة والصالة  القیام. یمكنك لیال 
 . هللا نظرفي  كبیر إكرام، ھناك ل عظیم فضلھ شعبان  الخامس عشر منصیام .  الخامس عشر من شعبان

. األجر یعطي  عز وجل. هللا فضل عظیم لھ الكریم  نبیناتكریم  حیث ان،  قدر اإلمكان دعونا نحترم نبینا الكریم إن شاء هللا
 .كذنب 	ھ. ھؤالء الوھابیون الجدد والسلفیون یظھرون احترامھ ك. یقولون ال یمكن . ھؤالء الناس ینخدعون حذار

 . حبیب هللاھو ألنھ  الكریم صلى هللا علیھ وسلم نبینا یشرفونألولئك الذین  ثواب أعظم سیعطي لوج في حین أن هللا عز
 .راضیا ، نبینا الكریم ، یجعل هللا سعیدا ویجعل هللا  في الكون مخلوقاحترام أعظم وأعلى 

صلى الكریم  نبینا وشرف صل،  . لذلك ما نتمناه وھ رضاك".  ورضاك مطلوبيمقصودي و  إلھي أنت . "راضیا نتمنى أن یكون هللا 
السنة القادمة أیضا رمضان و اللھم بلغنا.  مباركشعبان . أبدا ال تتوقف عن ذلك ، وكل فرصة و ، كل دقیقة هللا علیھ وسلم في كل لحظة

 ومن هللا التوفیق .  .وندعو من أجل ذلك "  سالم العام المقبلال علیھمھدي المع  ، " . دعونا نقول إن شاء هللا

	الفاتحة .
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