
 

 

    

 الصالة والسالم مفیدة
 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

 فرضا. عندما یكون ھذا فرض . حب نبینا الكریم نأن و صلى هللا علیھ وسلمعلى نبینا الكریم  والسالمصالة ال بتأدیةیأمرنا  لوج هللا عز
نقول ، لقبول الدعاء .  شخصللبركة الجلب ت على نبینا الكریم والسالمصالة ال. تالوة  كسب الفوائدتو تحصل على األجر،  وتفعل ذلك

بالتأكید عندما  عز وجل یستجیب الدعاءهللا  حبث ان.  م بعد الدعاءسالالصالة وال ونتلو،  الدعاءب البدءفي البدایة قبل  الصالة والسالم
 .علیھ  میكون بین الصالة والسال

من الذین . بعض الناس یقولون انھم  للناس ةمفید الصلوات. تالوة  شخصالأعیننا وجمال  نورھو  م على نبینا الكریمالسالصالة والتالوة 
 فھم ھم. بعض الناس ال یمكن تتذكر على الفور ما كنت قد نسیتس تنسى، عندما الصلوات الشریفة  ، مسالالصالة وال لذلك قل. ینسون 

. إنھم  ھم أیضا من بینھم الصلوات یتلونأولئك الذین ال یحترمونھ وال ن . ھم شیاطی. أولئك الذین ال یحبون النبي الشیطان ھم مع إن.  ھذا
 . مالصالة والسال، قراءة الصلوات بآلخرین یسمحون لوال  ھاونؤال یقر

لھا محبة أصحابھ وخاصة  صلى هللا علیھ وسلم. محبة الرسول الكریم  كل ما ھو جمیل يھ الصلوات. تالوة  لنا نور،  ، نعمة فائدة إنھا
 احترمت. ألن كلما  أكثر من ذلك لذلك نرجو أن یزیدهقلیل . احترامنا  جمیعا إن شاء هللا فیناحبھ  یزید. هللا  فادة، وا نعمة،  عظیمثواب 

أیضا یحب أولئك الذین  ھو عز وجل. هللا  ھھو حبیب. نبینا الكریم هللا عز وجل  أحبك كلما لى هللا علیھ وسلمصالكریم  وأحببت نبینا
 ومن هللا التوفیق .  . جعلنا بین أولئك الذین یحبونھی. هللا  یحبونھ

	الفاتحة .

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
الفجر، زاویة أكبابا ، صالة 1438 الحجةذو  2017/22 -9- 13 


