
 

 

 حبيب هللا 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني

.  للعالم اإلسالمي والمسلمين خيراكان بسالم الحمد هلل .  يطلق عليه "صفر الخير"، ومر.  يوم من شهر صفرآخر هلل هو الحمد ،  اليوم

 . لوشهر نبينا الكريم ، ربيع األ. غدا هو  هللا ذلك إن شاء فعلو،  الكفار ما يستحقونه يعطيهللا 

والدة  الربيع المبارك شهرهذا السبب حتى لو كان هذا ل.  . أشهر الربيع لطيفة . إنه شهر الربيع والجمال ، يعني الربيع األول ربيع األول

.  بشكل جميل لتعظيمه. جمال الربيع هو في شهر نبينا الكريم ونحن بحاجة  ، فإنه ال يزال جميال نبينا الكريم هو في منتصف الشتاء

 .المولد ، ال يمكن للجميع قراءة طبعا .  كل يوم إذا كان ذلك ممكنا المولديمكنك قراءة 

نبينا ل تعظيمانفعل ذلك  . عندما الكريم صلى هللا عليه وسلم لنبينا إكرامايوميا لمدة شهر كامل  الصلوات الشريفة الف مرةعلينا أن نقرأ 

.  علينا أن نقرأها بهذه النية. ستزول  كمشاكل، ومهما كانت  سير على ما يرامسيلك ، عم نظرة جيدةبإليك  سينظر وجل الكريم ، هللا عز

 نحن نفعل ذلك لشرف نبينا الكريم ". " قلصلى هللا عليه وسلم وه أفعل الخير بمناسبة شهر مولد

. نبينا الكريم هو للعالمين رحمة سيدنا  لقد ارسل. حبيب هللا ، ألنه  الف ضعفولكن  أضعاف. لن يكون عشر األجر والثواب ضاعف يس

. ينظرون أنبياء  وليس تهمن أم طلبوا أن يكونوا. الكثير من األنبياء  تهمأمن ألننا  شاكريننكون  علينا أن. والعوالم الناس  بينعلى األ

 . ذلك عن سيسألهم هللا.  بعنف يشتمون نبينابعض ال. وونها تجاهلي، الناس ال يعرفون قيمتها وطبعا .  اإلعجاببإلى هذه األمة 

، تم  . في هذه الحالة ، ألنه لم يكن هناك شيء مثل مسلم عندما تم إرسالهللعالمين رحمة  الكريم صلى هللا عليه وسلم نبيناقد أرسل ل

.  األكبر هو نبينا الكريم الشيطان. عدو عاطال عن العمل ال يجلس  الشيطان. ومع ذلك  إرساله كدليل للبشرية جمعاء وليس فقط للمسلمين

 . نظر الى االمر بهذه الطريقةا.  هو الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلمهللا  حبيب

بالنسبة لنا  بينا الكريم هو نعمة عظيمة. ن لو لم يكن موجودافي الوجود ء شي ن يكون هناكالكريم هو أعظم عبادة ألنه ل نبينا تعظيم

أن نقول  علينا.  بقدر ما نستطيع الكريم سنعظم نبينا. إن شاء هللا براحة ومحبة . إن شاء هللا هذا الشهر يمر  هذه النعمة وعلينا ان نقدر

. في حين  كشخص عادي الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينا، وهم يحاولون إظهار  شيطان حتى بين المسلمينال. لقد دخل  هذا للناس أيضا

 .نبينا الكريم  مرتبةال أحد يستطيع الوصول إلى 

إن شاء هللا و. ا ي"، وأراد أن يصبح شفيعتقائال "أم وجل هللا عزالى يتوسل  فإنه،  عاليةالقيمة هذه الالكريم له  نبيناعلى الرغم من أن 

إن  نبينا الكريم عةمن خالل شفا سنكون محفوظين. يمكن ان يطرد . كيف يفكر الشخص ويأمل كيف  فعلسي إن شاء هللاوشفاعته  يرزقنا

ذات ستكون  لرسولنا الكريم صلى هللا عليه وسلم تعظيما. إن األشياء التي نعطيها  أعمالناأفعالنا ومن خالل  نكون محفوظين. لن  شاء هللا

 . إن شاء هللا نعظمهبقدر ما  اسيشفع لن.  قيمة

. هللا يجعلنا نصل إلى الكثير من  اإليمان في قلوبنا إن شاء هللا نرجو أن يزيد.  تهلشرفه وبركإيماننا  هللا يرزقنا شفاعته زيادة ويقوي

يأتي إن شاء وس سيدنا هو الحقيقةبشرنا به ، ألن ما  سالمال عليهمهدي ال بظهور نؤمن أن اإلسالم سينتصر.  مثل هذا إن شاء هللا الموالد

 الفاتحة .ومن هللا التوفيق .  . هللا
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