
 شھر شعبان

 رسولنا على والسالم الصالة . الرحیم الرحمن هللا بسم.  الرجیم الشیطان من با� أعوذ . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 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 الفائز

، شھر صلى هللا علیھ وسلم ، دخلنا شھر نبینا الكریم  . اآلن رجب وانتھى أیضاالى الحمد � تمكنا من الوصول 
. شعبان ھو  الكریم، وشھر شعبان ھو شھر نبینا جل جاللھ . رجب شھر هللا المباركة شھر األ ھذه ھي.  شعبان

 . . والثالث ھو شھر رمضان الشھر الفضیل الثاني

كل شھر.  فيمختلفة وھدایا مختلفة  تجلیات ھدی. هللا ل تحدث خالل ھذه األیام الجمیلةمختلفة تجلیات .  یام تمراأل
صلون یجب علیھم أولئك الذین ال ی. ألن نصلي علیھ أكثر الكریم ، ونحن بحاجة  نبیناألن شھر شعبان ھو شھر 

ؤوا لفعل الصلوات كل یوم یجب أن یقربا ؤونویقر وظیفة. أولئك الذین لدیھم فعل ذلك مئة مرة على األقل 
في  صلوا على سیدنا ونبینا. ون ستطیعیأكثر ، أو بقدر ما الف مرة ،  أكثر من ذلك خمسمائةأكثر، ثالثمائة مرة 

 . في المقابل بمحبة، ینظر إلیك لى هللا علیھ وسلم ص. عندما تؤدي الصلوات على سیدنا  ھذا الشھر

 . نبینا الكریم یقول ألوامر هللا اطاعة ھذهحبھ أن ت. والمؤمنون  ما یریده المسلمون مامودة نبینا الكریم ھو محبة
أكثر  تحبني،  حب حبیب هللاتال  أنك. طالما  أعلى مقام ذاھ امؤمنان تكون .  مسلمفھو  ،إال هللا ال إلھ  "من یقول
. إذا كان  . الشخص الذي یحب نبینا الكریم یفعل ما یقول" ، ال یمكنك الوصول إلى اإلیمان الحقیقي من الجمیع

؟  : من ھویبحث .  قبل أن یقول أي شيء حبن یبحث عن می، على الفور الدنیا آخر في  اً شخص یحب شخص
علینا أن ، صلى هللا علیھ وسلم الكریم  نبینا. عندما نحب ذلك ؟ یحاول ان یفعل  ؟ ماذا یحبالذي یرضیھ ما 

 .ھا یكرھ التي شیاءاألكره نو ھااألشیاء التي یحب نحب

. كل ما یجب أن یحدث في العام مباركة . إنھا لیلة  من شھر شعبان الخامس عشر فيأیضا  يھ لیلة البراءة
.  إن شاء هللاجیدة . هللا یعطینا سنوات مباركة . تلك اللیلة ھي لیلة  تلك اللیلة فيالتالي وللعام بأكملھ مكتوب 

صلى هللا علیھ محبة نبینا  نرجو من هللا أن ینقش. البركة وشھر  مباركشھر  إنھ. تھا برك نرجو أن نحصل على
 . ومن هللا التوفیق . إن شاء هللا منقوشة. على ھذا النحو  مھ النقشبندیون . في قلوبنا إن شاء هللا وسلم

 الفاتحة .
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