
 
 
 
 

 
  

 

 شهر 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
 

هذه األول معًا ، و ربيع. في نهاية الرحلة دخلنا  كانت رحلة سعيدة مع أناس جميلين ، وكان اإلخوان سعداء أيًضابفضل هللا . الحمد هلل 
 مولدع األول هو شهر يرب. . الحمد هلل  األول هو قدرنا عي. بعد زيارة مقام النبي صلى هللا عليه وسلم ، كان دخول رب أيًضا هدية من هللا

  . اليسرأتي ي العسرحكمة هللا بعد  من.  . صفر هو شهر ثقيل . إنه شهر جميل صلى هللا عليه وسلم النبي
 

 فَِإنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرا
 

صلى هللا عليه النبي  شهر مولدوبعد ذلك دخلنا هذا الشهر الجميل شهر صعب ، صفر  ". فَإِنَّ َمَع اْلعُْسِر يُْسًرايقول سبحانه وتعالى " 
 أكرم. هللا عز وجل هو  من يحبونهله ، ونذكرنبيّنا ، ولمن يل هاهبووالمادية ، ... هللا عز وجل  المعنويةالعظيمة ،  النعم. هذه  وسلم

 م .حبهي نالذي عباده، يمنح الهدايا ل صلى هللا عليه وسلمالكريم  لنبينا إكراما. األكرمين 
 

، ، ولكن يجب أال تقل عن ثالثمائة. يمكن زيادتها إلى ألف أو أكثر ثالثمائة مرة على األقل يوميًا صلوا على النبيلذلك ، خالل هذا الشهر 
 هايسمعكل صالة تصليها .  اآلن أو في وقت الحق تحصل. فوائده  زداد فقط من خالل الصلواتت صلى هللا عليه وسلمالنبي  محبةألن 

ً  عليها يرد، و سلمصلى هللا عليه والنبي  يحبنا أيًضا ،  نرجو أن!  . هللا يزيد حبنا . على الرغم من أننا نقرأ ونجمعها ، فهذه فرصة أيضا
 . يتم قبولهال ئكمدعافي بداية ونهاية  صلوا على النبي. ة اآلخرفي  نيا والال في الد. بدون حبه ال توجد فائدة  إن شاء هللا

 
المسلمين ،  يعين. هللا  ، إن شاء هللا عليهمكل أعمالهم الخبيثة  هللا يرد.  لكافرينا ويذللمسلمين ا يعزهللا .  يعطيه البركة ، إن شاء هللا هللا

 . من هللا التوفيقو . ، إن شاء هللاإيماننا  ويقوي

 
 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر1414 ربيع األول 01-2019/3- 30 


