
 
 
 
 

 
  

 

 شهر شعبان
 

 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
 

. الثاني من  الثاني بين الثالثةالمبارك . هذا هو الشهر  صلى هللا عليه وسلمنحن ندخل شهر شعبان ، شهر النبي .  شهر رجب ينتهيالليلة 
، وخالل هذا الشهر  شهر النبي صلى هللا عليه وسلم تحديدهصلى هللا عليه وسلم ، تم . إلظهار احترام ]هللا[ للنبي  الفصول الجميلة

 . مرة ألولئك الذين يزيدون عبادتهم خالل هذا الوقت 100 األجر هللا يضاعف

 
خالل هذا الشهر .  إظهار االحترام للنبي صلى هللا عليه وسلم شيء عظيم ؛ أولئك الذين ال يظهرون االحترام مخطئون ويعانون الخسارة

ضروري لنا أكثر  حبه.  علينا ، ضروري بالنسبة لنا حبه فرض.  شفاعته ، إن شاء هللا ننال.  المزيد من الصلوات تأديةمن الضروري 
 . من الطعام والشراب

 
. ال يتعلق األمر  أصبحوا أكثر جهالوا ، كلما ؤما قر. كل حتى أولئك الذين تعلموا أصبحوا ألعابًا في أيدي الشيطان -اليوم الناس ينسىون 

ليكون . يجب أن يكون هناك مسار قادم من النبي صلى هللا عليه وسلم  بقراءة المزيد ، ]بل باألحرى[ أن يكون لديك قائد أمر ضروري
، في حين أن القلب ون في التفكير أنهم أفضل من اآلخرين ؤ، ويبد يظهرون التكبر. معظم العلماء ، من ناحية أخرى ، المرء محفوظا 

 . الذي يوجد فيه حب للنبي صلى هللا عليه وسلم أفضل حاالً وأقرب إلى هللا ، حتى لو كان بال علم
 

ن ! إذا قرأت كتابًا كتبه شخص م كل شيء القراءة ليست. أيضا ،  اصلى هللا عليه وسلم ال طائل منهحب النبي في دون زيادة بالقراءة 
 يخدمواليكونوا مشهورين بدالً من أن يكتبون ، معظم الناس  آخر الزمان! اليوم في  هللاحفظنا .  كل سيضر، ب، فلن يفيدك إخالص دون 

صلى هللا  حب النبيبمأل قلوبنا وي.  جعلنا نصل إلى اإليمان الحقيقييهذا الشهر ، هللا ل إكراما.  . لذلك ، دعونا نكرم هذا الشهربإخالص 
بالخير إن  مليئ. أتمنى أن يكون هذا الشهر  هذا الشهر مبارك يجعل. هللا  . هذا الحب يؤدي إلى حب هللا . هذا الحب ينقذنا عليه وسلم(

 . من هللا التوفيقو.  شاء هللا
 

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر4014 شعبان 4-2019/1- 6 


