
 
 
 
 

 
  

 

 حيإنه 
 

 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
 

ا َعلَْيُكْم َكَما أَْرَسْلنَا إِلَٰى فِْرَعْوَن َرُسوًلا "   صلى هللا عليه وسلملقد أرسلت النبي  يقول لنا "عز وجل هللا ".  إِنَّا أَْرَسْلنَا إِلَْيُكْم َرُسوًلا َشاِهدا
 . هادويؤك سيدلي بشهادته عليكم ،شاهد ". النبي  ، كما أرسلت موسى ليكون شاهدا على فرعون يكمكشاهد عل

 
]لكنه[  ورحل .من الناس المنحرفين يخرجون ويقولون إنه مات  الكثيراآلن  " حي ". صلى هللا عليه وسلمهللا عز وجل نبينا  دعالذلك 
الكريم . هللا عز وجل أعطى هذا اإلذن لنبينا  ، قم بعمل جيد ، يشهد على أفعالك صليت وسلمت عليه]و[ إذا ،  مقامهينتظر في .  حي

في بداية  . على نبينا هو األدب األول في ترتيب الصالة الصالة.  مقبول فهذاعلى النبي ،  مهما صليتالسبب ا هذل.  صلى هللا عليه وسلم
  الكريم . نبينا ايصال الصالة الى، ]و[ يتم  الصالة على النبي مقبولةالصالة وفي النهاية ، 

 
 واذكرا، لذلك  منه". ليس هناك شاهد أفضل  صالته. أشهد على  وأجيبه ، أسمع يصلي علي"من  لى هللا عليه وسلمصالكريم نبينا يقول 
. ثم تتم  في اًلتجاه الصحيح ، يتم قبول صلواتنا أمورناثم تسير ومن ،  نصلي عليه. دعونا  في كل عمل صالح صلى هللا عليه وسلمنبينا 
 . يوم القيامة، سنجده بجانبنا  نبينا نا بمعرفةأمور

 
. هذه أشياء  عشر مرات ، فسيتم قبولها بمائة قلناهاإذا  ،مرة واحدة ، فسيتم حسابها على أنها عشرة  قلناها. إذا  هو محمد األميننبينا 

هللا !  ! اجمل شاهد يا له من شاهد جميل علينا .. إنه شاهد  أًل ننسىيجب  ،. يجب تذكر هذا  سهلة ، لكن يصعب على الناس ممارستها
 . من هللا التوفيقو  !! إن شاء هللا ، نرجو أن نكون معه في الجنة معه إلى األبد يجعلنا

 
 الفاتحة .
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