لواء الحمد
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم  .الصالة والسالم على رسولنا
محمد سيد األولين واآلخرين  .مدد يا رسول هللا  ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا  ،مدد يا مشايخنا  ،شيخ عبد هللا الفائز
الداغستاني  ،شيخ محمد ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .
إكراما لهذا الشهر الكريم  ،هللا سبحانه وتعالى ينزل رحمته علينا وعلى سائر المسلمين  .ويرفع المشاكل التي تنزل على هؤالء المسلمين
إكراما لنبينا الكريم إن شاء هللا  .اإلنسان يركض هنا وهناك وفقا لرأيه يبحث عن اهتمامه ويريد فائدة في المقابل  .في هذه الدنيا  ،ال
يعطونك أي شيء في المقابل إذا لم يكن هناك مصلحة مكتسبة  .انهم يريدون بالتأكيد شيئا في المقابل  .ليس فقط السلع  ،المال  ،أو هذا
وذاك ولكن جميع أنواع رد ال َدين  .إذا كان هناك شخص يريدأن يفعل لك خير  ،بالتأكيد سيطلب منك شيء في المقابل  .لذلك حتى لو لم
يقل لك  ،أنت ملزم بأن تفعل ما يريده منك .
معظم الوقت ال فائدة منه  .تركض بدون فائدة خلف أحالم فارغة طوال حياتك  .ما يجب حقا أن تطلبه هو هللا  .أولئك الذين يتبعون هللا
هم نبينا الكريم  ،األولياء والذين يسيرون على طريقهم يفعلون أشياء بدون طلب أي شيء في المقابل  .عندما تطلب منهم يعطونك إن شاء
هللا  ،ولكن اإلنسان ال ينظر إلى هذا الجانب ويركض خلف الناس عديمي الفائدة .
في حين أن كل األدعية التي نقرأها سوف تشفينا لشرف نبينا الكريم وإذا كنا بحاجة إلى شيء ما  ،لشرفه وإكراما له  ،هللا عز وجل
سيرزقنا قوتنا  .طلب منا أن نقوم بالدعاء  .كم من الناس يقرؤون لشرف نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم ؟ لديهم كتب الدعاء في أيديهم .
كل األدعية في تلك الكتب هي لشرف نبينا الكريم  .كل األدعية مثل " نرجو أن تحل مشاكلنا  ،نرجو ان تعافى صحتنا  ،نرجو أن تتحسن
أعمالنا  ،نرجو أن يبقى أوالدنا على الطريق الصحيح" ،يتم اإلستجابة لها لشرف نبينا الكريم .
ومع ذلك  ،كما قلنا  ،الناس محتارون وهناك شياطين توسوس لهم  .يقولون " ال تضع وسيطا بيننا " .لن تتمكن من الوصول إلى أي
مكان إذا لم يكن هناك وسيط على أي حال  .إذا لم يكن هناك وسيط لما ارسل هللا النبي  .لكان انزل القرآن وقال لنا ان نقرأه  .هذا يعني
أن الناس الذين يقولون هذا الكالم ليس عندهم أدب  .هللا عز وجل أرسل النبي صلى هللا عليه وسلم وأنتم تقولون أنه ال حاجة للوسيط ،
ليست هناك حاجة له  .هذا يعني أنكم تعارضون ما يفعله هللا  .إنكم تعارضونه وتتدخلون في عمله ومن ثم تقولون " ال تضع وسيطا بينك
وبين هللا" .الناس الذين يقولون هذا حقا ليس لديهم أدنى عقل ،وال يمكنك حتى االقتراب منهم بسبب تكبرهم .وعالوة على ذلك  ،يصدرون
األحكام قائلين " نحن متعلمون  .أهل الطريقة جاهلون  .عن غير علم هم مشركون " .ولكن ليس عندهم أدب .
اعطانا هللا عز وجل نعمة كبيرة وخلقنا من أمة نبينا الكريم  .ال يعرفون قيمتها  .وطالما أن الناس الذين ال يقدرون قيمتها ال يأسفون على
خطئهم وال يتوبون حقا  ،سيعطيهم هللا وفقا لنيتهم وسيغيبون عن شفاعة نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم  .هم سبب المشاكل على العالم
اإلسالمي  .غضب هللا ينزل طالما أنهم على هذا الطريق  .إن هللا يسلط جبار على جبار آخر  .يسألون" لماذا يحدث هذا؟" حسنا  ،نرى
ذلك بوضوح  .أي شخص لديه أدنى عقل يمكن أن يرى ذلك .
كل هذه المشاكل هي ألنهم ليسوا مع هللا ولكنهم مع نفسهم  .فقد أصبحت مشكلة عليهم وعلى واآلخرين  .ماذا علينا ان نفعل ؟ سترجعون
إلى هللا وستحترمون حبيب هللا  .ستقولون " لشرفه  ،ساعدنا وال تدع هؤالء الجبابرة يظلموننا !" تستمرون بالقول ان من مقابلكم هو جبار
ومن ثم تخرجون وتتصرفون أكثر من الجبار  .هللا موجود  .هللا لن يغفر لكم  .ستجدون عقابكم هنا وعندما تذهبون إلى اآلخرة ستحرمون
من شفاعته  .الوضع السيئ حقا سيكون هناك .

هذا شهر المولد .يوم المولد هو يوم كبير .إنه مثل "ليلة القدر" .وقعت الكثير من المعجزات في تلك الليلة إكراما لنبينا الكريم .هذا مكتوب
في كل مكان  .مكتوب في كتب التاريخ  .مكتوب في كتب المولد كذلك  .هل ينكرون ذلك أيضا "؟ من اآلن نعوذ باهلل من هذه الفرقة .
الناس مثل قطيع من األغنام أو الماعز  .مائة ألف من العلماء يقولون الحقيقة ويسلكون سلوكا خاطئا بالمقارنة مع شخص يخرج  ،يقول
شيئا ما  ،والجميع يستمع إليه " رجل الدين هذا وذاك يظهرون على شاشة التلفزيون ويقولون كذا  ،والشخص اآلخر يقول كذا " .الماليين
من العلماء جاؤوا منذ  1400سنة  ،ليس مئات اآلالف ولكن الماليين من العلماء جاؤوا وكانوا على الطريق الصحيح  .هل كانوا جميعا
خاطئين وهذا أول ذكي  ،بضاعته هي الصحيحة ؟ موالنا الشيخ يقول "دعه يغرق بالمال" .هل الشخص الذي يبيع  ،الذي باع نفسه ،
الذي باع شرفه  ،الذي باع دينه  ،والذي باع ضميره على حق ؟
فالرجل ال يملك النور وال المعرفة  ،ولكن من حظه ان الناس قد أصبحوا حمقى  .حتى ذكر اسمه ليس جيدا  ،ولكنهم يضلون الجميع عن
الطريق  .ماذا يحدث عندما تضل عن الطريق ؟ هنا  ،كما نستطيع أن نرى  ،المشاكل تنزل في كل مكان  .نحن بريئون منهم  ،نحن
بعيدون عنهم  ،ونحن ال نقبل بما يقولونه  .نحن نحب نبينا الكريم  .نحن نحبه أكثر من أي شيء آخر يخصنا  .ووفقا ألمره " ال أحد
يستطيع أن يكون عنده إيمان حقيقي حتى يحبني أكثر من والدته  ،والده  ،ممتلكاته  ،واوالده " ،يقول نبينا الكريم .
يقولون " نحن نعرف القرآن  .نتبع القرآن " .تلك األنواع المنحرفة ال تقبل األحاديث اآلن  .أوال  ،ال يقبلون بالطرق  ،ومن ثم ال يقبلون
بالشريعة  ،ال يقبلون بالمذاهب  ،واآلن ينكرون األحاديث  .يقولون " نحن ننظر إلى القرآن" .بعد وقت قصير لن يقبلوا بالقرآن حتى .
على أي حال  ،أي شخص ال يقبل بالحديث هذا يعني أنه ال يقبل بالقرآن كذلك  .أنت ال تقبل بالحديث ولكن هللا عز وجل يقول ويأمر في
الكثير من األماكن في القرآن الكريم " صلوا وسلموا على النبي  .احترموا النبي " .فقط أولئك الذين يحترمونه يكملون دينهم  .أدنى عدم
احترام للنبي يتسبب في فقدان الشخص إليمانه .
هذا شهر المولد  .أحيانا نجلس بهدوء ولكن أينما ذهبت هؤالء قد زاد عددهم  .ليس لديهم منطق وال يستمعون  .لذلك ال فائدة من الجلوس
والتحدث معهم  .يفعلون ما يعرفونه ويستمرون على طريق الشيطان  .احترام نبينا الكريم خالل هذا الشهر هو مفيد لنا جميعا  .وأرى
أيضا أنهم ينظمون أسبوع الميالد المقدس في نيسان  /أبريل  .في كل مكان ،في الصحف  ،هنا وهناك يحتفلون لألسبوع بالميالد المبارك.
الحقيقي هو يوم المولد  .المولد المشهور عند المسلمين هو ربيع األول شهر مولد النبي صلى هللا عليه وسلم  ،يوم الوالدة  ،شهر المولد ،
ويوم المولد .
ومع ذلك  ،األمر هادئ في هذا الشهر وهذه مسألة أخرى  .ما علينا االحتفال والسعادة به ليس  21أبريل ولكن  12ربيع األول  .إذا كنتم
تريدون أن تقيموا أسبوع االحتفال بالمولد عليكم أن تفعلوا ذلك اآلن  .ليس من الفضيلة أن تفعلوا ذلك في وقت غير ذي صلة  .الفضيلة
في هذا الشهر  ،الشهر اإلسالمي  .ما يفعلونه هو بمعنى تشويش المسلمين وال شيء آخر  .علينا االهتمام بهذا أيضا وتذكير الجميع  .ال
أحد يدرك أنه ربيع األول اآلن أو صفر اآلن  .عندما يصل هذا الواعظ واألئمة يخرجون في كل مكان ويواصلون الحديث ،ولكن الفضيلة
هي شهر ربيع األول  .تتم األيام المباركة والليالي المباركة وفقا للسنة اإلسالمية واألشهر اإلسالمية  ،التقويم القمري  .واآلخر هو تقويم
اخترعه الناس  .ويمكن استخدامه للشؤون الدنيوية .
هناك بعض الناس بال عقول  ،مجموعة  ،الذين يصومون دائما في تشرين الثاني وكانون األول ألن رمضان طويل جدا خالل فصل
الصيف  .يقولون " األيام أقصر وهي تناسبنا بهذه الطريقة " .هل هذا صحيح ؟ بالطبع ال  .األمر نفسه بالنسبة لشهر المولد  .المولد في
ربيع األول وليس في نيسان  .يمكنك االحتفال به في نيسان ولكن ليس له فضيلة  .حسنا  ،تتذكر نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم  ،يمكنك
أن تقول أنه ولد في هذا الشهر  ،ولكن إذا اردت ا لقيام بأعمال الخير عليك أن تفعل ذلك في شهر ربيع األول  .عليك إحياء ليلة المولد
وقراءة المولد  .ماذا حدث في ذلك اليوم ؟ كيف نزلت المالئكة ؟ يمكنك أن تقرأ كل شيء في تلك الليلة  .يوم المولد له فضائل  .ستقبل
األعمال الصالحة لشرف نبينا الكريم  .كما سيتم قبول األدعية إن شاء هللا  .نرجو أن نرزق شفاعته إن شاء هللا .

ما يسميه " لواء الحمد " هو راية نبينا الكريم  ،علمه  ،يوم القيامة  .الظل الوحيد هو تحته  .الناس الذين يتبعونه  ،الذين يحبونه  ،والذين
يحترمونه سيكونون بالتأكيد هناك  .ال توجد شجرة واحدة وال ظل يوم القيامة  .رؤوس الناس  ،عقولهم  ،ستغلي كثيرا من الشمس  ،من
الحرارة  .فقط أولئك الذين يحترمون ويتبعون نبينا الكريم سيكونون في ذلك المكان الذي يسمى لواء الحمد  .الظل هناك  .ليس هناك من
عذاب القيامة  ،عطش  ،ال عذاب هناك  .يمكنك البقاء مرتاحا هناك  .إنه مكان خاص  .يسمونه مكان كبار الشخصيات اآلن  .إنه هكذا
مكان  .مكان كبار الشخصيات الحقيقي هناك  .إنه مثل هكذا مكان .
هللا يحشرنا جميعا تحت لواء الحمد  .ونكون مع نبينا الكريم في الجنة ويرزقنا شفاعته  .ألنه طالما أن شفاعته ليست هناك  ،ال شيء من
أعمالنا  ،ال شيء من عباداتنا مقبولة  .في بعض األحيان أرى أننا نؤدي صالة الفجر  ،الظهر  ،العصر  ،المغرب  ،والعشاء ونقوم
ونفعل الشيء نفسه مرة أخرى  .إذا لم يقبل هللا ما نقوم به  ،إذا لم يكن هناك احترام لنبينا الكريم عملنا ال شيء  .األمر نفسه سواء كنت
تصلي أم ال  .المهم هو احترام ومحبة نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم  .ألن الناس مع أولئك الذين يحبون  .إن شاء هللا نكون معا  .نرجو
أن تزداد هذه المحبة  .ومن هللا التوفيق .
الفاتحة .
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