
 
 
 
 

 
  

 

 شعبان : صالة وتسليم
 

 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
 

. رجب شهر هللا ، وشعبان شهر النبي  صلى هللا عليه وسلم الكريم نبينا. إنه شهر  مبارك شهر.  الحمد هلل أننا وصلنا إلى شهر شعبان
هذا الشهر  هللا يجعل.  لنبي صلى هللا عليه وسلمل إكرامالألمة  ةرحم يكون شاء هللا إن. صلى هللا عليه وسلم ، ورمضان هو شهر األمة 

 ستزول .. هذه المصاعب والمعاناة  صلى هللا عليه وسلم لنبينا الكريم وإكرامارحمته ب، حتى يغفر لنا هللا  خفيفبسهولة إن شاء هللا ، يمر 
 . هذا الشهر أسهل إكراما له سيكون، وإن شاء هللا صلى هللا عليه وسلم إكراما للنبيمن المآذن  قاموا بالصالة والتسليمفي الليل مرة أخرى 

 
.  تابوا وتعلموا درسا   كونوا على الطريق ، إن شاء هللا. أولئك الذين لم ي، المسلمون ن هذه األمة ع المصاعبإن شاء هللا ستختفي هذه 

اث حي:  نومسلمالنساه يال لكي درس كحدث هذا  هذه األشياء  يفعلسبب ، لكنه  دونمصيبة بب، وأن هللا ال يتسبب أن البشر قد أفسدوا كثير 
، للمؤمنين إن شاء هللا  خيرا. لذلك سيكون هذا الشهر  باهلل يؤمنونهللا ،  ونذكريرحمته ، حتى يعود هؤالء إلى الطريق مرة أخرى ومن 

 سيكون في اآلخرة .،  في الدنياإن لم يكن  -صلى هللا عليه وسلم ، بينما يتلقى اآلخرون الذين هم ضد هللا عقوبة  ببركة نبينا الكريم
 

وميا  ي الصلوات الشريفة الف مرةاألخرى ، دعونا نقرأ  ظائف. من بين جميع الو خالل هذا الشهر الصلواتالمزيد من ب علينا القياملذلك 
. في المصائب  هللا عز وجل سيضاعفه. إنها هدية لنا أيض ا ، ألن كل ما نقوم به  كهدية الكريم صلى هللا عليه وسلمونرسلها إلى النبي 

 . هذا الشهرفي  . إن شاء هللا ، ستزول الصعوبات عن هذه األمة هللا ةرحمنزل علينا ت
 

. نعم ، حدثت  ، لم يحدث شيء من هذا القبيل من قبل الدنيا وجود. منذ  قليال  ، لكن هذا الوضع أصبح شيئ ا ال يمكن نسيانه ارتاحوالقد 
ا . ألن هؤالء الناس يدعون أنهم أقوياء وأنه ال شيء يمكن أن  بعض األشياء بشكل مشابه ، ولكن ليس في وقت كان فيه عدد السكان كبير 

 . يضرهم ، دمرهم هللا عز وجل جميع ا
 

أتي تعباد هللا ،  دعاء. بسبب  شيء القيام بأيوال يمكنكم النجاح هللا ال  بدون مشيئةال ،  ". قد نجحنا. ل لقد فعلناها " بالقولالكفار  يستمر
هللا ، وألنه جاء علينا سيتركنا خالل هذا الشهر إن  تجلي. هذا هو  : ال فائدة فيها ، وليس بسبب فوائد التكنولوجيا أو األسلحة لبشرل النجاة
 . من هللا التوفيقو . ويزيد إيماننا. هللا يحفظنا  شاء هللا

 
 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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