
 

 

  

 مخصص لسيدنا صلى هللا عليه وسلم

 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

، ليلة ربيع األول من  12في ليلة ال  المولد المبارك. عيد  شريفالد مولال:  الكريم يقترب نبينا مولد: عيد  قلنا ذلك باألمس

. ال يمكنك كسب تلك الفضيلة في يوم مباركة . تلك الليلة هي ليلة  على السنة العربية أو القمرية نبينا مولد. ويستند  االثنين

، إن  . تلك الليلة هي ليلة الفرح للكون كله ذلك االحترام نظهرأن  ويجب نفوت ذلكال أن  يجب.  . فضيلة كبيرةفاتك آخر إذا 

 . شاء هللا

. عيد ميالدنا يمكن أن يكون وفقا للسنة ، أمة محمد ولكن السنة القمرية ليست مهمة لشعبنا،  الكريم لنبيناحال بالنسبة الهذا هو 

. ال  مثل ليلة القدر وغيرها من الليالي هي نفسها أيضا الليالي الباقية فضل وبركة . األن تلك الليلة ليس له )الميالدية( العادية

، في ذلك اليوم المولد نبينا الكريم ، يوم  مولد، ولكن بالنسبة لألشخاص العاديين عيد  إذا ولد في ذلك اليوم له فضليزال 

 سيكون مشرفا ومخصصا لنبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم .،  القمري

،  س، في شهر آذار / مار . يمكنك االحتفال بعيد ميالدك إذا كنت قد ولدت في نيسان / أبريل ال توجد مشكلة بالنسبة لآلخرين

يوم مولد النبي مخصص له صلى هللا ، ولكن  في قول ذلك ذنبأو في حزيران / يونيه ... بمعنى أنه ال يوجد أي ضرر أو 

نحن نتساءل عما إذا كان علينا أيضا أن نفعل ذلك وفقا  " اآلن يسأل الناس لذلك.  تكريمه في ذلك اليوم يجبعليه وسلم . 

ال يمكن أن يتم  وذاك ، وهذا األوراق وجواز السفر، ، ألن الوالدة  ال؟ " ه في ذلك اليوم؟ هل يجب أن نقول أن للسنة القمرية

، يجب أن يكون بهذه الطريقة حتى ال نرى أنفسنا  . لذلكحتى ، وليس هناك حاجة للقيام بذلك بشكل مختلف  بشكل مختلف

 . القمرية بها على السنةيحتفل  فقط والدة نبينا الكريم.  جدا مميزين

هناك شيئا ويجب أن يكون  ةمختلفكون تيجب أن مكانة نبينا الكريم . يقوموا بذلك في وقته والناس العاديين يمكن أن  األولياء

يرزقنا . هللا  يزيد حبه أكثر من ذلك بكثير إن شاء هللا نرجو أن.  اليوم علينا ان شاء هللا نرجو أن تكون بركة هذا. مخصصا له

  من هللا التوفيق .و . بالقرب منه في الجنة إن شاء هللا ونحشر . ته إن شاء هللاعشفا

 الفاتحة .
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