
 
 
 
 

 
  

 

 شهر شعبان ووظائفه
 

 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
 

مبارك عليكم. . اليوم هو اليوم األول منه ،  محمد صلى هللا عليه وسلم للنبيمبارك الشهر الالحمد هلل مرة أخرى نحن في شهر شعبان. إنه 

القادرين على و.  خالل هذا الشهر االقيام بهوعلينا شهر رجب وظيفة نفس  يه وظيفتنا.  مباركةليلة شعبان هي من الخامس عشر  ليلة

 تمرين. الصيام على األقل يومي االثنين والخميس هو  . هذا أفضل لهم أن يستمروا في الصيام قدر اإلمكان ، إن شاء هللايجب الصيام 

 . جيد

. نرجو من هللا أن إشارة آلخر الزمان هذه  ،وقت الحاضر ، تنتهي األيام بسرعة . في ال هذا الشهر هو أيًضا رسول شهر رمضان القادم

.  هللا هذا الشهر كرم. بسبب نبينا صلى هللا عليه وسلم  هذا الشهر عز وجلهللا  كرم.  ، إن شاء هللا عليه السالمزمن المهدي  يجعلنا ندرك

 مكرم. من يكرم النبي هو أيضا  . سنكون محبوبين من قبل هللا أكثر في نظر هللا مقبولينكنا ، كلما  صلى هللا عليه وسلمكلما كرمنا نبينا 

 . من هللا سبحانه وتعالى

. عندما يفقد الناس  الكثير يخسرون.  هؤالء الذين يتكلمون بهذه الطريقة محرومون من هذا العمل الجيد -!"  ال ، هذا غير ضروري "

. لسوء الحظ ، يركز الناس على الفوائد المادية خسارة ال. هذه القيمة أكثر بمليون مرة عند مقارنتها ب أشياء مادية ، ينزعجون ويحزنون

 . لالستماع إليهم داعي". ال  التكريم غير ضروري " . يقولون أيضا هكذا. هؤالء الزعماء الدينيين الجدد المعنوية المادية بدالً من 

. الواجب المهم  هذا الشهرفي . كما قلنا في وقت سابق الصيام هو أهم واجب هناك وظائف علينا تأديتها ،  مشرفهذا الشهر هو شهر 

.  . أولئك الذين يحترمونه يحظون باحترام ، إن شاء هللا ، إن شاء هللا يجعله مبارك علينا. هللا القيام بالصالة على النبي كثيرا اآلخر هو 

 من هللا التوفيق . و . ذكرونهالذين يبهللا يبارك 

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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