
 

 

    

 لواء الحمد

 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

رفع المشاكل التي تنزل على هؤالء المسلمين وي.  المسلمين على سائره علينا وت، هللا سبحانه وتعالى ينزل رحم هذا الشهر الكريمل إكراما

، ال هذه الدنيا . في  يبحث عن اهتمامه ويريد فائدة في المقابل لرأيههنا وهناك وفقا  يركض. اإلنسان  نبينا الكريم إن شاء هللال إكراما

، أو هذا  المال،  . ليس فقط السلع . انهم يريدون بالتأكيد شيئا في المقابل أي شيء في المقابل إذا لم يكن هناك مصلحة مكتسبة ونكعطي

 لم. لذلك حتى لو  يطلب منك شيء في المقابلس بالتأكيد، خير فعل لك يأن يريدشخص هناك . إذا كان رد الَدين ولكن جميع أنواع  ذاكو

 . منك هفعل ما يريدت، أنت ملزم بأن  ل لكيق

. أولئك الذين يتبعون هللا  هو هللا هطلبتحقا أن  يجب. ما  أحالم فارغة طوال حياتك خلففائدة  بدون تركض.  منه فائدةمعظم الوقت ال 

إن شاء  نك. عندما تطلب منهم يعطو طلب أي شيء في المقابلدون بأشياء  ونفعليعلى طريقهم  سيرونالذين يو األولياء،  الكريمنبينا  هم

 . الفائدة يالناس عديم ويركض خلف، ولكن اإلنسان ال ينظر إلى هذا الجانب  هللا

 وجل ، هللا عزوإكراما له ، لشرفه ما  حاجة إلى شيءبا كنا شرف نبينا الكريم وإذلنا التي نقرأها سوف تشفي األدعيةفي حين أن كل 

.  ؟ لديهم كتب الدعاء في أيديهم الكريم صلى هللا عليه وسلم نبيناون لشرف ؤ. كم من الناس يقر الدعاءب نقومنا أن م طلب. نا قوت سيرزقنا

تحسن ت نرجو أن،  تعافى صحتنا نرجو ان،  تحل مشاكلنا نرجو أن مثل " األدعية. كل  في تلك الكتب هي لشرف نبينا الكريم كل األدعية

 . شرف نبينا الكريمل ابة لهاجاإلستعلى الطريق الصحيح"، يتم  والدنايبقى أ نرجو أن،  أعمالنا

تتمكن من الوصول إلى أي  ن. ل"نا ال تضع وسيطا بين "يقولون . توسوس لهم وهناك شياطين  محتارون، الناس  ، كما قلنا ومع ذلك

هذا يعني . ان نقرأه لنا  وقالالقرآن  لكان انزل.  هللا النبيلما ارسل . إذا لم يكن هناك وسيط  مكان إذا لم يكن هناك وسيط على أي حال

،  أنه ال حاجة للوسيط ونتقول مأنتأرسل النبي صلى هللا عليه وسلم و عز وجل. هللا  أدب عندهمليس  الكالم اأن الناس الذين يقولون هذ

 ال تضع وسيطا بينك ثم تقولون "ومن في عمله  ونتدخلته وونتعارض م. إنك ما يفعله هللا ونتعارض م. هذا يعني أنك ليست هناك حاجة له

 ونصدري،  لك. وعالوة على ذتكبرهمبسبب  م، وال يمكنك حتى االقتراب منهعقل". الناس الذين يقولون هذا حقا ليس لديهم أدنى هللا وبين

 .عندهم أدب ". ولكن ليس  نومشرك عن غير علم هم.  جاهلون أهل الطريقة.  نحن متعلمون " قائلينحكام األ

سفون على أال ي ا. وطالما أن الناس الذين ال يقدرون قيمتها . ال يعرفون قيمته وخلقنا من أمة نبينا الكريم ةكبير نعمة لوج هللا عز اعطانا

المشاكل على العالم  سبب. هم  وسيغيبون عن شفاعة نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلمنيتهم ل هللا وفقاسيعطيهم ، حقا  نهم وال يتوبوئخط

نرى ،  ؟" حسنااحدث هذيلماذا  "يسألون. يسلط جبار على جبار آخر . إن هللا  هم على هذا الطريقأن. غضب هللا ينزل طالما  اإلسالمي

 . رى ذلكييمكن أن  عقلأدنى  لديه. أي شخص  بوضوحذلك 

سترجعون ؟  . ماذا علينا ان نفعل آلخريناو وعلى مشكلة عليهم ت. فقد أصبحنفسهم هم مع ولكنمع هللا  واليس مكل هذه المشاكل هي ألنه

 جبارهو  من مقابلكمان  بالقولتستمرون !"  يظلموننا الجبابرة، ساعدنا وال تدع هؤالء  شرفهل " ونتقول. س هللا حبيب ونتحترمإلى هللا وس

 ونإلى اآلخرة ستحرم ونهنا وعندما تذهب بكمعقا ونتجد. سم يغفر لك ن. هللا لموجود  . هللاالجبار أكثر من وتتصرفون  ونومن ثم تخرج

 .هناك . الوضع السيئ حقا سيكون شفاعته من 

 



 

 

 

 

مكتوب  ذانبينا الكريم. هل إكراما. وقعت الكثير من المعجزات في تلك الليلة "ليلة القدر" إنه مثلهو يوم كبير.  المولد. يوم المولدهذا شهر 

 . من هذه الفرقة نعوذ باهلل اآلنمن ؟ " . هل ينكرون ذلك أيضا كذلك كتب المولد. مكتوب في  . مكتوب في كتب التاريخ في كل مكان

، يقول  يخرج شخص معمقارنة بال وكا خاطئالويسلكون س. مائة ألف من العلماء يقولون الحقيقة  الناس مثل قطيع من األغنام أو الماعز

". الماليين يقول كذا خر والشخص اآل، كذا  ويقولونعلى شاشة التلفزيون  ونظهري وذاكهذا  رجل الدين ، والجميع يستمع إليه "ما  شيئا

. هل كانوا جميعا  وا وكانوا على الطريق الصحيحؤولكن الماليين من العلماء جا ليس مئات اآلالف،  سنة 1400 ؤوا منذمن العلماء جا

،  ، الذي باع نفسه عي"دعه يغرق بالمال". هل الشخص الذي يب يقولالشيخ  موالنا؟ ة الصحيح بضاعته هي، ذكي وهذا أول  ينخاطئ

 ؟ حقعلى ، والذي باع ضميره  ، الذي باع دينه الذي باع شرفه

الجميع عن  يضلون ملكنهو، ا جيد . حتى ذكر اسمه ليسحمقى  واقد أصبح ه ان الناس حظمن ، ولكن  يملك النور وال المعرفة فالرجل ال

، نحن  منهم بريئون. نحن  في كل مكان تنزل، المشاكل  ، كما نستطيع أن نرى ؟ هناتضل عن الطريق . ماذا يحدث عندما  الطريق

ال أحد  . ووفقا ألمره "يخصنا  . نحن نحبه أكثر من أي شيء آخرالكريم  نبينا. نحن نحب  ما يقولونهب، ونحن ال نقبل  بعيدون عنهم

 . "، يقول نبينا الكريمواوالده ،  ممتلكاته،  ، والده حقيقي حتى يحبني أكثر من والدتهإيمان  يكون عندهيستطيع أن 

 نيقبلو الثم ومن ،  الطرقب نيقبلو ال،  . أوال المنحرفة ال تقبل األحاديث اآلن. تلك األنواع نتبع القرآن ".  نحن نعرف القرآن "يقولون 

. حتى القرآن ب واقبليوقت قصير لن  بعد. ن"نحن ننظر إلى القرآ "يقولون .  اآلن ينكرون األحاديث، وبالمذاهب  نيقبلو ال،  الشريعةب

في ويأمر يقول  عز وجلالحديث ولكن هللا ب. أنت ال تقبل كذلك القرآن ب قبلييعني أنه ال هذا الحديث ب، أي شخص ال يقبل  على أي حال

. أدنى عدم  دينهم يكملونه نبي ". فقط أولئك الذين يحترمونال وا. احترم على النبي صلوا وسلمواالكثير من األماكن في القرآن الكريم " 

 . يتسبب في فقدان الشخص إليمانه احترام للنبي

الجلوس من . لذلك ال فائدة  . ليس لديهم منطق وال يستمعونهم عدد قد زاد هؤالء. أحيانا نجلس بهدوء ولكن أينما ذهبت المولد هذا شهر 

. وأرى  خالل هذا الشهر هو مفيد لنا جميعا . احترام نبينا الكريمالشيطان . يفعلون ما يعرفونه ويستمرون على طريق  والتحدث معهم

. المباركالميالد بلألسبوع  يحتفلونهنا وهناك ،  . في كل مكان، في الصحف ميالد المقدس في نيسان / أبريلأيضا أنهم ينظمون أسبوع ال

، المولد ، شهر  ، يوم الوالدة صلى هللا عليه وسلم النبي مولدشهر ربيع األول  وه المسلمين عند المشهور المولد. المولد حقيقي هو يوم ال

 .المولد يوم و

 م. إذا كنتربيع األول  12أبريل ولكن  21ليس  بهالحتفال والسعادة علينا ا. ما مسألة أخرى  ههادئ في هذا الشهر وهذ األمر،  ومع ذلك

 الفضيلة.  ذلك في وقت غير ذي صلة واأن تفعل الفضيلة. ليس من  ذلك اآلن واأن تفعل معليك بالمولدأسبوع االحتفال  تقيمواأن  ونتريد

. ال  هذا أيضا وتذكير الجميعباالهتمام  علينا.  المسلمين وال شيء آخر تشويش. ما يفعلونه هو بمعنى  الشهر اإلسالمي،  هذا الشهر في

 ةليض، ولكن الف. عندما يصل هذا الواعظ واألئمة يخرجون في كل مكان ويواصلون الحديث اآلن أو صفر اآلن ربيع األولأحد يدرك أنه 

. واآلخر هو تقويم ي القمر التقويم،  وفقا للسنة اإلسالمية واألشهر اإلسالمية المباركةوالليالي  المباركةيام . تتم األربيع األول شهر  يه

 . . ويمكن استخدامه للشؤون الدنيوية الناس اخترعه

فصل  ألن رمضان طويل جدا خالل تشرين الثاني وكانون األولدائما في  يصومون، الذين  ، مجموعة هناك بعض الناس بال عقول

في  المولد. المولد شهر بالنسبة ل هنفس األمر.  ؟ بالطبع ال هل هذا صحيح ." األيام أقصر وهي تناسبنا بهذه الطريقة " . يقولون الصيف

يمكنك ،  الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينا، تتذكر  . حسنا فضيلةولكن ليس له  نيسان. يمكنك االحتفال به في وليس في نيسان  ربيع األول

 المولدإحياء ليلة  عليك. ربيع األول لقيام بأعمال الخير عليك أن تفعل ذلك في شهر ا اردت، ولكن إذا  أن تقول أنه ولد في هذا الشهر

تقبل . س فضائلله  المولد. يوم  ؟ يمكنك أن تقرأ كل شيء في تلك الليلة المالئكة ت؟ كيف نزل . ماذا حدث في ذلك اليومالمولد  وقراءة

 . عته إن شاء هللااشف نرجو أن نرزق.  هللااألدعية إن شاء . كما سيتم قبول  الصالحة لشرف نبينا الكريم األعمال



 

 

 

 

، والذين  ، الذين يحبونه . الناس الذين يتبعونهته . الظل الوحيد هو تح ، يوم القيامة ، علمه الكريم نبينا راية" هو  حمدلواء ال ما يسميه "

، من  من الشمس كثيراتغلي ، سهم ، عقول . رؤوس الناس ظل يوم القيامة. ال توجد شجرة واحدة وال  بالتأكيد هناك ونسيكونيحترمونه 

. ليس هناك من  . الظل هناك حمدال لواءيسمى الذي في ذلك المكان  ون. فقط أولئك الذين يحترمون ويتبعون نبينا الكريم سيكون الحرارة

 إنه هكذا.  اآلن كبار الشخصياتمكان . يسمونه  . إنه مكان خاص هناك مرتاحا. يمكنك البقاء  عذاب هناك ال،  عطش،  عذاب القيامة

 . مكانذا كمثل ه إنه.  الحقيقي هناككبار الشخصيات  مكان . مكان

، ال شيء من  ته ليست هناكعشفا. ألنه طالما أن ويرزقنا شفاعته في الجنة  مع نبينا الكريم ونكون.  حمدال لواءجميعا تحت  يحشرناهللا 

 ونقوم ، والعشاء المغرب ، ، العصر ، الظهر الفجر نؤدي صالة. في بعض األحيان أرى أننا  مقبولةنا من عبادات ال شيء،  أعمالنا

سواء كنت  نفسه األمر.  ال شيء عملنا نبينا الكريمل، إذا لم يكن هناك احترام  هللا ما نقوم به لم يقبل. إذا  ونفعل الشيء نفسه مرة أخرى

نرجو .  معا نكون. إن شاء هللا  . ألن الناس مع أولئك الذين يحبون الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينا. المهم هو احترام ومحبة  تصلي أم ال

 ومن هللا التوفيق . . المحبةتزداد هذه  أن

 الفاتحة .
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