
 
 
 
 

 
  

 

 صلى هللا عليه وسلم معجزات النبي
 

 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
 

الكريم ، كان  نبينا. وألنها كانت إحدى معجزات  تمطر، فس الكريم صلى هللا عليه وسلم نالنبيإكراما في أوقات الجفاف ، إذا طلب المطر 
. الحقًا في أماكن أخرى  ، أمطرت كثيرا الولدما لهذا اكرإ. عندما طلب المطر مرضعته في منزل عندما كان كان الجفاف صغيراً ،  ولدا

هذا  -، إن شاء هللا  إشارة. هذا اليوم هو أيضا  لنبي صلى هللا عليه وسلمل المطر يهطل إكراماهللا عز وجل  جعلكثيرة ، في مكة أيًضا ، 
. إن شاء  طلب الحمايةتم ،  التكبير اهذب.  لواتصالتكبير والب. دخلنا هذا الشهر  بداية شعبان تاضية كانالشهر ، شهر النبي ، الليلة الم

 . لنبي صلى هللا عليه وسلمل إكراماالحماية  ، سيرزقنا هللاهللا 
 

ومعجزات حدثت  في زمنه. هناك معجزات حدثت  . هناك معجزات تستمر حتى يوم القيامة صلى هللا عليه وسلم النبيهذا من معجزات 
. كان األمر مقلقًا ، لكن اآلن تمت إكراما له عالقة بالفيروس التاجي(  له ما كلهذه المصائب )أي  ستزول. إن شاء هللا ،  بعده أيًضا

. إن شاء  هذه بشرى ". إن شاء هللا ، ستكونبشروا  " يقول.  إن شاء هللا، لنبي صلى هللا عليه وسلم ل إكراماه هللا عز وجل ل. أزا إزالته
 . الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينابعظمة  الناس يعترفلهللا ، سيكون سبباً 

 
. في اآلونة األخيرة ،  الكريم صلى هللا عليه وسلم كبير نانبي يعظمون. عدد األشخاص الذين ال  هناك الكثير من المسلمين المضطربين

. فليعلموا كم هو قيم  الكريم نانبيلهم جميعًا ، حتى يدركوا عظمة  هذا درًسا فليكنكان الكثير منهم يقولون أنه مجرد إنسان مثلنا ، لذلك 
 نبينامون( ال يحترمون . الناس )المسل . سيكون هذا درسا للناستكون سدى هذه الكارثة ، ولن  ستزول. إن شاء هللا ، قريبا  في نظر هللا
هللا الحكمة والخير في كل شيء ، وفي  جعل.  . فليكن ذلك مفيدا لهم جميعا ادرسيجب أن يكون . هذا  ذكرونهال ي. يجب الكريم كما 

تكون نرجو أن و ، الكريم صلى هللا عليه وسلم لنبينا. هللا يزيد محبتنا  . هللا يحفظنا جميعا للقلق داعي. لذلك ليس هناك  السوء هناك خير
 . من هللا التوفيقو . يزيد إيمانناهذه المحبة قوية . هللا 

 
 الفاتحة .
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