
 

 

    

 شهر نبينا الكريم ملسو هيلع هللا ىلص

 سٌد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ

، "سثٍع" ٍعْى اىشثٍع. حزى ى٘ جبء فً  . اعَٔ أٌؼب جٍَو . ئّٔ شٖش جٍَو ٕزا اىشٖش ٕ٘ شٖش ٗالدح ّجٍْب اىنشٌٌ

عيى إٔو اإلٌَبُ خاله ٕزا اىشٖش رعطً ج٘ مبىزي فً . اىشحَخ اىزً رْضه  ٍْزظف فظو اىشزبء فٖ٘ ٌعًْ اىشثٍع

 . . جْبة هللا قذس ٕزا اىزجيً اىجٍَو ألٗىئل اىزٌِ ٌحزشٍُ٘ سع٘ىْب اىنشٌٌ اىشثٍع
 

؟ ثغجت  . ىَبرا ال ٌحت اىشٍطبُ ّجٍْب اىنشٌٌ . اىنجش ٌْزًَ ئىى هللا ، ٗطفخ ال ر٘جذ فً اإلعالً اىزنجش ٕ٘ أع٘أ عبدح

. ٕو  . ىٌ ٌعججٔ اىنثٍش ٍِ اىْبط اىزٌِ جبؤٗا ٍِ ثعذٓ حزى آدً عئٍ اىغالً ٍْز اىجذاٌخ ٗىٌ ٌغجذ ىٔ. رنجش عيى  رنجشٓ

 . ، ٗىنْٔ ٌخذعٌٖ ىٍذخيٌٖ اىْبس ؟ ال ٌحجٌٖ حزى ٌحت اىنبفش
 

،  ٍْٔ. فً اىجذاٌخ رقشة  ، اىشٍطبُ ٌ٘ع٘ط ىيْبط ٌٗؼيٌٖ ، مَب قيْب . ٍٗع رىل ٍحجخ ّجٍْب اىنشٌٌ فشع عيٍْب جٍَعب

،  ، اىنثٍش ٍِ األٗالد ، اىنثٍش ٍِ اىشجبه ىذٌْب اىنثٍش ٍِ اىَبه . قبى٘ا " ، ىٌ رنِ رحت ّجٍْب اىنشٌٌ قجٍيزٔ قشٌش

 أشخبص ٍزنجشٌِ. ذ". ٍِٗ اىظعت أُ رذٌش ظٖشك ئرا قبثي . ّحِ أحق ثبىْجً ٕ٘د ٗاىنثٍش ٍِ اىََزينبد
 

، ال ٌعطٍٔ اىقٍَخ اىزً  اإلحزشاً اىزي ٌظٖشّٗٔ رجبٓ ّجٍْب اىنشٌٌ . ىزىل عذً ، ٕزا اىنجش ٗطو اىى ٌٍْ٘ب ٕزا ْٕبك

، ٕزا اىَشع ىٌ ٌزشك ٕزٓ األٍخ  عبٍب حزى اَُ 0041عْخ، ٌنبد ٌنُ٘  0011، ٕٗزٓ ميٖب ثغجت اىزنجش ٍْز  ٌغزحقٖب

 . . ّششٗا ٕزٓ األٍشاع فً اىعبىٌ مئ ٗثقً داخيٖب

 

بط اىزٌِ ، ٗاىْ . ْٕبك ثعغ األٍشاع اىَعذٌخ فً اىعبىٌ ، ّٖبٌزٌٖ عٍئخٌيزقطٔ ، ٍِ ٔ . مو ٍِ ٌَغ ٕزا اىَشع ٍعذ

، ال  اىَجبعخ فً اىَذٌْخ ػشثذئرا  " ه. ّجٍْب اىنشٌٌ ٌق٘ ٖذاءش فً ثعغ األحٍبُ ُٗعزجشٌٌَ٘رُ٘ ٍِ ٕزٓ األٍشاع 

، فٖزا ٌعًْ أّل  ئىى ٍنبُ آخش جذٗرٕ ذجخشئرا . شٖذاء ٌٕ ، اىزٌِ ٌَ٘رُ٘ ْٕبك ٖب رزشمىٌ ئرا . رزشك ريل اىَذٌْخ 

 ." عزنُ٘ ٍثو اىقزيخ

 

. ألُ  . ٗىنِ اىنثٍش ٍِ اىْبط ػي٘ا ٗعٍعبقجُ٘ ثْفظ اىطشٌقخ ٕإالء أٌؼب ّششٗا اىَشع فً مو ٍنبُ فً اىعبىٌ

 . ٗىنِ اىزي ال ٌحزشً ّجٍْب ُ اىزٌِ ٌعشفُ٘ مو شًء٘عشة ٌعزقذُٗ أُ اىعشة ٌٕ اىحقٍقٍغٍش اى ى ٍِٕإالء اىحَق

 ! . ٕ٘ جبٕو ميٍب اىنشٌٌ ال ٌعشف شٍئب
 

جعيٌٖ ،  ، احزشاٍب ىٔٗجو . هللا عض  فً اىظحشاء عيى أي حبه ٗعٍجقُ٘ ٌٖث، ال أحذ ٌغَع ئرا ىٌ ٌنِ ىْجٍْب اىنشٌٌ 

 رغٍشٗا عيى ىٌارا  " ٗجوقبه هللا عض .  خ رىلقٍَ ٘اٌعشف ٌٌْٖ عْذٍب ىٍهللا  أصاىٔ، ٗىنِ  فً اىعبىٌ فً أعيى رقذٌش

،  اىَغيٍَِ سحَبء عيى، ال ٌخبفُ٘ ٗال ٌزشددُٗ ،  شأٍخ قٌ٘خ عيى اىنبفث عأعزجذىنٌ" " ٌ مؽشٌقً عأغٍش

مو شًء ٍِ  ٗصاهاىنشٌٌ  ّجٍْب ٘ازشٌٍح ٌى.  ٕٗزا حقب ٍب حذس. " ثحٍبرٌٖ ىحَبٌخ اىَغيٍَِ ُ٘ؼحٌٗ ٍُ٘ز٘اػع

 . أٌذٌٌٖ

 



 

 

 

 

 

 

 

ألُ ّزنيٌ عِ ثعغ اىجٖيخ ْٕب  ئّْب.  ٌْزشش ٍِ ٗاحذ ئىى آخش فً مو ٍنبُا اىزنجش . اَُ ٕز قٍَزٔ عيٍْب أُ ّعشف

ميَب  اددضٌ اىَزعيٍَِ فً . اىجٖو ٗعذً اى٘عًٌٕ جٖيخ ، ّ٘ٔ ششفٌسع٘ىْب اىنشٌٌ ، اىزٌِ ال  ُ٘حزشٌٍىزٌِ ال أٗىئل ا

 ميَب عبقجٌٖ ، ٍِ اىْبط  اىَضٌذ ػي٘اأميَب . اٌؼب  زٌ ٍعبقجزٌٖزع.  رؼيٍو اىْبط أٌؼبٌحبٗىُ٘ ثٌ ٍِٗ  رعيَ٘ا أمثش .

 .خ عِ خَغ عٍُعبقتخَغخ مبّ٘ا ، ٗئرا  شخض ٗاحذ زٔ عٍِعبقج عززٌ. ئرا مبُ شخض ٗاحذ  هللا

 

رظٖش االحزشاً ىْجٍْب  ىٌطحٍح ئرا  عٍغٍش ثشنو. ال شًء مزىل قجو ٌُ ىِ  دعبءك ئراعيى ّجٍْب اىنشٌٌ  ىٌ رظو  ئرا 

. زسٗح حذ اىئىى  ٌٖجٖي. ٗقذ ثيغ  ششكعئٍ  اىظالح ، ٍب اىششك ؟! حزى ٌغَُ٘ "اىششك!" ٌب جبٕو. ٌق٘ىُ٘ اىنشٌٌ

 ق٘ه اُ اىٖذٗء فً ٕزا اىعبىٌ ىٍظ. دعّ٘ب ّ عئٍ عيى أي حبه ٌظيًٕذٗء ٍع اىشخض اىزي ال  ٗال رجقى ثشمخىِ 

ٗجٔ أٗىئل  اىىْظش ٌِ ٗجو ىهللا عض  ئُ.  ٍ٘اجٖخ ّجٍْب اىنشٌٌ ٌٖاىشفبعخ فً اَخشح ٗال ٌَنْ ٌْبى٘اىِ  ٌىنْٖ، ب ٍَٖ

األشٍبء اىزً فعيٕ٘ب !"  ْٕب ٘ٓعيى ٍب فعيزَ اجٍج٘إْبك ، ئرٕج٘ا اىى  " ٍق٘هع.  أثذاّجٍْب اىنشٌٌ ىِ ٌْظش اىٌٍٖ اىزٌِ 

 . فً اَخشح ُ٘عبٍُّ ع ٍَِرىل اى٘قذ ْٕبك اىنثٍش فً .  حفع أي شخضر. ال  زٌْٕقر ِى

 
ه وحبن ٌ، وأ . األمر األكثر أهمٌة فً دٌننا هً محبة نبٌنا الكرٌم ، أن ٌؤمنوا به هؤالء الجهلةٌالطف ٌجب أن ، ال أحد  لذلك

 إنه. الدنٌا حبه أكثر من أي شًء فً علٌنا أن ن.  كل شًء -، وعائلتنا  ، ممتلكاتنا . أكثر من حٌاتنا أكثر من أي شًء آخر

 ا  مؤمنصبح ٌ، ال ٌمكن أن  صل إلى اإلٌمان الحقٌقًٌبهذه الطرٌقة ال ٌمكن أن  نًالشخص الذي ال ٌحب حدٌث نبٌنا الكرٌم "

 .م حفظهأن ٌٌمكن  وهذا ال نومسلم هم مجرد حقٌقٌالٌس  اٌمانهم  أولئك الذٌن ."ا  حقٌقٌ

نبٌنا  تم تشرٌف كٌف واإنه ألمر جٌد للجمٌع أن ٌعرف هذا لٌس بدعة . . المولد ٌجب أن ٌُقام.  هذا الشهر هو شهر المولد

 حٌث ٌمكنهم، فً ذكرى أولئك ،  هذه األشٌاء الجمٌلة فً الداخل وضع وجل. هللا عز  وماذا حدث الدنٌا هإلى هذ للقدومالكرٌم 

 عادةهو  مولدالهذا السبب قراءة ل. المجلس هذا  األنوار بقدر ما تمأل ٌخبروا. بقدر ما  ٌوم القٌامة الىألجٌال القادمة ا إخبار

 . إنه ألمر جمٌل جدا.  ف نبٌنا الكرٌمٌتشرم تٌ، و قرآنالتالوة تتم ، وه فٌ الصالة علٌه مذكورة . ألن عبادةجٌد جدا و

، نظرا  أنه نظرا لجمال القصٌدةحٌث إلهام لجمٌع الذٌن كتبوا هذه الموالد  هكذا وجل. أعطى هللا عز  فً كل لغة هناك مولد

المولد الشرٌف متاح ،  كما قلنا.  بغض النظر عن عدد المرات التً ٌتم قراءتها أبدا الشخص بالملل ال ٌشعر،  لجمال اللغة

. ال ٌوجد شًء من هذا  فً أي لغة ٌمكن أن ٌتال. ات اللغ جمٌعوفً  ،، األلبانٌة  ، البوسنٌة ، الكردٌة ، التركٌة باللغة العربٌة

 . رحمة تنزل حٌث ٌتم قراءتهال.  أنه ٌجب أن ٌكون باللغة العربٌةالقبٌل 

، 011 ن ألي شخص أن ٌقرأ. ٌمك قرأ المزٌد من الصلوات إن شاء هللان، لذلك دعونا  هذا هو شهر المولد باإلضافة الى أن

المناسبة بقدم ٌأن  ٌجبذلك عندما ٌتم تقدٌم شًء  باإلضافة الى.  الكرٌم نبٌنالشرف  بقدر ما ٌستطٌع المرءأو  011، 011

للغاٌة فً  عنه مرضًهذا . ه مولدلشرف  تقدمه، ٌجب أن نقول انك  قدم من هذا الشهرٌ. كل ما لمولد نبٌنا الكرٌم وتكرٌما 

من  الثوابٌعطً  وجل. هللا عز  هد هللا عن كل ما ٌتم بقصد تكرٌمثواب عنال. ه ٌحب حبٌب وجلهللا عز  حٌث أنهللا  نظر

 . ةالخاص تهمحاسبو هخالل كرم

 

 



 

 

 

 

 ." تقرٌبا وٌشبهها،  ٌعادل لٌلة القدر ٌوم المولد "عن لبً ش. ٌقول حضرة سلٌمان المبارك ، هذا الشهر هو شهر  فً الختام

نبٌنا تشرٌف .  لشرف تلك اللٌلة كل ذلك . حدث نبٌنا الكرٌمفٌها لٌلة التً ولد ال. حدثت معجزات كثٌرة فً  ذلككانه حقا 

 . دث كبٌرهو حه الدنٌا هذلالكرٌم 

. حضرة سلٌمان  هذا النحو على هذا العام أٌضا ٌتزامننشكر هللا حٌث أن .  ، ٌوم االثنٌنفً الثانً عشر نبٌنا الكرٌم  ولد

 عادل".ت" االسبب قال انههذا ل؟"  على ، لٌلة القدر أو لٌلة المولداألأٌهما ،  أكثر مالءمة أٌهما " قررٌستطٌع أن ٌلبً ال ش

راحترام لٌلة المولد   الذي ٌتم للشر. لٌس هناك حد  . لٌلة المولد لٌست ٌوم السنة الجدٌدة وال عٌد المٌالد هباركت، و ناداخل تنو 

ٌوم ب ونحتفلٌ، وهم أٌضا  الناس نا. لقد حٌرلمة الظتهبط ، ومعهم األنوار  نزلوتتتم فً هذا المجال األعمال الجٌدة .  هناك

ولكن كونك ، ال شًء  ، ال شًء ولكن عدم وجود آداب حٌرةسوى  ت. انها لٌس حٌن ال ٌوجد شًء لالحتفال. فً  رأس السنة

 ! كعرف قٌمتت! ٌجب أن الطامحٌن  من

. ال أحد ٌستطٌع  فً المجاري ونتجولٌ. انهم مثل الفئران ملٌئ باألنوار كل مكان  نرى،  ، مثل النسور تحلق فً السماء نحن

؟ نحن بحاجة إلى التطلع م قتدي بهنعلٌنا أن هل .  هذا الوضعبوأولئك الذٌن هم سعداء  الفئران فقط،  المجاريأن ٌعٌش فً 

 الذي ٌقومون به! اللعبة والترفٌه ٌن أوروبٌ واأن تصبح م! ال ٌمكنكعودوا الى صوابكم : ون حائرال. نقول ألولئك الى األعلى 

 .منها  الدخول والخروجو، ولٌس الزحف فً المجاري  عالٌة، فً أماكن نظٌفة  اتحلقو. ٌجب أن المجارٌر ما هو إال مثل 

نعرف قٌمة  دعونا.  نا من الوقوع فً تلك األوضاع السٌئةجنبٌ. هللا  كون فً أماكن عالٌة إن شاء هللانلنا جمٌعا أن  ئهٌٌهللا 

 التوفٌق . ومن هللا . كم جمٌعاعن ٌرضى. هللا  اإلسالم ةقٌم ونعرف نبٌنا الكرٌم

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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