
 
 
 
 

 
  

 

 ربيع األول
 

 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
 

إلى ماليزيا وإندونيسيا وسريالنكا(.  رحلةالشيخ من موالنا يعود )  .بأمان وعدناخواننا ، وذهبنا إلى الجانب اآلخر من العالم إلقمنا بزيارة 

 . تزامنت زيارتنا األخيرة هنا مع هذا الشهر الجميل ، ربيع األول.  سلمكل هذا من أجل احترام نبينا صلى هللا عليه و
 

ال  شأنه .، ومن ال يفعل ذلك ، فهذا  اإلحترامكل من يظهر االحترام له يجد .  صلى هللا عليه وسلمالكريم نبينا ل إكراماخلق هللا الكون كله 
بدو ي الحقمع كل قوته ، يقدم الشيطان نفسه باعتباره الشخص الصادق في كل مكان ، بينما يحاول جعل  . ة اليهجهللا وال رسوله بحا

  .تكريمه  علينافرض  .  علينا أن نحب النبي صلى هللا عليه وسلم فرض  إنه   .باطل

 
إنهم ليسوا كثيرين في العدد ، لكنهم   .هلل الحمدصوتهم مرتفع ، لكنهم أقلية ، في الحقيقة ،   .من الناس الكثير ضلوالقد   .شرك هذايقولون 

مما يعني أن الغالبية من  "السواد األعظم "  يقول صلى هللا عليه وسلمالكريم نبينا   .يفعلون أشياء بطريقة يتم فيها خداع الناس العاديين

 . أهل السنة الذين يتبعون سنته
 

نحن على حق ". بغض النظر عما   .نحن األغلبية " يقولون  .فإنهم يحاولون كل شيءبعونه يفتقرون إلى األخالق ، ألن الذين ال يت

 . هم أولئك الذين يحبون حقا نبينا صلى هللا عليه وسلم  .هلل يسلمون، هم الذين  ونتواضعميقولونه أو يفعلونه ، فإن أهل البر هم ال

 

: ربيع  هذا شهر اسمه جميل أيًضا  .هلل ، نحن سعداء الحمد  .في هذا الشهريجب أن نكون أكثر سعادة   .علينا أن نعظمهطوال هذا الشهر 

لقد منحه   .في أجمل األيام والزمان صلى هللا عليه وسلمخلق هللا عز وجل نبينا   .الربيع هو الموسم األكثر جماال  .األول ، يعني الربيع

 وحاني .العطاء الر اإذا كّرمته ، سيعطيك هللا من هذ  .أجمل األشياء

 

أيا   .هللا يحفظنا من أذى أولئك الذين ال يحبون ، يحترمون نبينا صلى هللا عليه وسلم  .هللا يهدي المسلمين  .ربيع األول يبارك شهرهللا 

 . من هللا التوفيقو . دائمة وتكون محبتناكان قد يكون ، هللا يحمي هذا الشخص ، 
 

 الفاتحة .
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