
 
 
 
 
 
 
 

 ء حمدلوا 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 هللا، مدد يا مشايخنا،مدد يا رسول هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول 

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

. آورد یب فرود مسلمانان بقيه و ما بر را خود رحمت متعال، خداوند مقدس، ماه اين خاطر به

 برداشته مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر خاطر به آورد می فرودکه بر روی اين مسلمانان  مشکالتانشاءهللا 

. تبازگش در سود و انتظار يک انخودش  منافع شخصید دنبال نميدو آنجا و اينجا درفرزندان آدم . دنشو

 طعاق آنها. دست نميآورندبه ی منافع بازگشتدر  آنها به شما هيچ چيزی نمی دهند اگر چيزی دنيا، اين در

 می بازپرداخت از نوع همه بلکه آن و اين يا و پول، ،مال )جنس( فقط نه. خواهند می عوض در را چيزی

 بنابراين. خواهد می تدر بازگش را چيزی شما از مطمئنا کند، خوب شما به بخواهد کسی اگر. خواهند

  آنچه را که از شما می خواهد انجام بدهيد. مجبور هستيد شما گويد، نمی اين را شما به او اگر حتی

 

 ا  واقع آنچه. دويدمی  بی فايده زندگی طول در چپوی آرزوها. دنبال است فايده بی آن وقت اکثر

 پيروی مان (ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر و از  )هلالج لج(هللا جل جالله  از که کسانی خواهش کنيد، هللا است. دارد نياز

که راه آنها را پيروی می کنند، کار ها را انجام می دهند بدون ، اولياء )دوستان هللا، حضرت ها( کنند می

که هللا می خواهد به شما می  را آنچه آنها ميپرسيد، آنها از که هنگامی. داينکه چيزی در بازگشت بخواهن

  .دنميرو فايده بی مردم از پس و نميکند نگاه سمت اين به هرگزدهند، اما فرزندان آدم 

 

 می شفاعت مان (ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر  افتخار خاطر به خوانديم، (ما) کهدعا های  همه که حالی در

 عز و ، هللامان (ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر  خيرو  افتخار خاطر به باشيم، داشته احتياج چيزی برای اگر و يابند

حضرت  افتخار خاطر به نفر چنددعا کنيم.  که گويد می ما به اوجل رزق و روزی مان را ميرساند. 

 افتخار به دعا کتاباين  دعا همه. دارند شان دست در دعا کتابهای آنها خوانند؟ می مان (ملسو هيلع هللا ىلص)پيامبر 

مان را دوباره به دست  یسالمت د،نشو حل ما مشکالت: "تمام دعا مثل. هستند مان (ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر 

ت حضر افتخار خاطر به" ،بمانند باقی درست مسير در ما های بچه و دنشو بهتر ما کار و کسب ،آورديم

  .است شده داده پاسخ مان (ملسو هيلع هللا ىلص)پيامبر 

 

 نهاآ که دارند وجود( شيطان های) شياطين و سردرگم هستند مردم گفتيم، که همانطور حال، اين با

 واسطهبه هر حال اگر هيچ  ".دهه ن قرار واسطه يک ،مياندر : "گويند می آنها. کند می )سردرگم( گيج را

 نمی رپيامبهللا هيچ  نداشت، وجود ای واسطه هيچ اگر. برسيد هيچ جای به توانستيد نمی نداشت، وجود ای

  لماتک اين که افرادی که يعنی اين. بخوانيم را آن که گفت می ما به و آورد می پايين. او قران را فرستاد



 

 

 

 

 

 

 

 ماش و فرستاد را مان (ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر  ،است شکوهمند و متعال خداوند. بی ادب هستند گويند می را

د اين يعنی که داريد شما مخالفت می کني. نيست او هيچ نياز از  نيست، واسطه هيچ به نيازی که گوييد می

 هللا و تانخود "بين: گوييد می سپس و کنيد می دخالتو در کارش  او مخالفت می کند بهبا آنچه می کند. 

 به دتواني نمی حتی شما و ندارند، را مغز کوچکترين واقعا   گويند می اين را که افرادی نگذاريد." واسطه

. يما کرده تحصيل ما: "می کنند با گفتند قضاوت آنها اين، بر عالوه. شويد نزديک شان هم غرور دليل

 عنوانبه  چيزی هيچ آنهاهستند." اما  شرک مرتکب ناخودآگاه طور به آنها .هستند نادان طريقت در مردم

 .ندارند را ادب

 

 مان (ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر آمت  از را ما و است داده بزرگهللا عز و جل به ما يک نعمت )لطف( 

 خود اشتباه از فهمند هن را آن ارزش که افرادی که زمانی تا .دانند نمی را او ارزش آنهاخلق کرده است. 

ت حضر شفاعتهللا به نسبت نيت شان بهشان می دهد و  کنند، نه توبه واقعا   و کرد نخواهند یهعذرخوا

 رد آنها که زمانی تا خداوند خشم. هستند اسالم دنيا مشکالت لصا آنهااز دست می دهند.  مان (ملسو هيلع هللا ىلص)پيامبر 

 اتفاق ناي چرا" .کند می تحميل ستمگران ديگر بر را ستمگران از يکی هللا. دآي می فرود هستند مسير آن

   .ندببي را آن تواند می مغز کوچکترين با کسی هر. خيلی روشن است خوب،. پرسند می آنها" افتد؟ می

 

 ودشانخ نفس با آنها بلکه ،نيستند( هلالج لجهللا جل جالله ) با آنها که است دليل اين به مشکالت اين همه

 دميگردي هللا بر به شما ؟کنيم کار چه. شدند مشکل تبديل به يک ديگران برای و شانخود برای آنها. هستند

 جازها و کن کمک ما به او، افتخار برای" گوييد می شما. گذاشت خواهيد احترام (ملسو هيلع هللا ىلص)بنده حبيب هللا  به و

 و ستا ستمگر يککنند!" بعد شما می گويد که فرد که جلو داريد  می ظلمبه ما  ستمگران اين که ندهيد

 اتمجاز شما بخشد. نمی را تو خداوند .دارد وجود هللا. آيد می بيرون رستمگر ت فرد عنوانشما به  سپس

 مان (ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر  شفاعت از رويد، می آخرت به که هنگامی و کرد خواهيد پيدا اينجا در را خود

  .شد خواهد بد واقعا   وضعيت آن زمان .شد خواهيد محروم

 

 مثل. است بزرگ روز يک تولد روز .است (مان (ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر موليد )مولود: تولد  ماه اين

 در مان (ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر انقدر کرامت بخاطر . است گرفته قرار احترام مورد" قدر شب" ",القدر ليلة"

 رد نيز اين. است شده نوشته تاريخی های کتاب در .است شده نوشتهاتفاق افتاده اند. در هر جا  شب آن

 اين زا هللا دنبال پناه ما حاضر، حال در کنند؟ می انکارنيز  را اين نيز آنها آيا. است شده نوشتهموليد ها 

  .هستيم گروه

 

 رنگ شانآنها  و گويند می را حقيقت عالم هزار صدها. هستند بز يا گوسفند گله مثل يک مردم

اين : "کند می گوش او به کس هر و گويد می چيزی می شود، هنگامی که طاهرمنحرف  يک مثل ميپرد

 عالمان یها ميليون." گفت چنين ديگری و گفت، چنين و شد ظاهر تلويزيون در( روحانی)و آن خواجه 

 آنها همه آيا. بودند رست راه در و آمدند عالمان یها ميليون بلکه ،هزار صدها سال آمدند، نه ۱۴۰۰در 

: گفت می شيخموالنا در حقيقت است؟   شده فروخته ،(کرم کتاب) هوشمند" "االغ اولين اين و بودند اشتباه

 است، فروخته را خودداد، کامال به فروش آيا انسانی که خودش را  "غرق شوند. پول در آنها دهيد اجازه"

 ؟در حقيقت است فروخت وجدانش را و فروخت، را خود دين فروخت، را خود افتخار



 

 

 

 

 

 

 

 می اتفاقی چه .تبديل شده اند احمق به مردم شانس، عنوان به اما ندارد، دانش و نور هيچ مرد اين

ا ههر جا فرود می آيند. ما  در مشکالت بينيم، می که همانطور اينجا، در ؟منحرف می شوند که وقتی افتد

از آنها دور هستيم، و آنچه را که می گويند قبول نمی کنيم. )ما( آزاديم(،  آنها از از اين ها نجات هستيم )ما

جه با تو. داريم دوست خودمان ديگری چيز هر از تربيش را او (ما)هستيم.  مان (ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر شق اع

 ،شدرپ ،شمادر از را او که زمانی تا شود واقعیبه دستور او، "هيچ کس نمی تواند تبديل به فرد با ايمان 

  .گويد می مان (ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر " بيشتر دوست داشته باشد، فرزندانش و شاموال

 

 منحرف های افراد اين. گويند می آنها "کنيم، می پيروی را قرآن ما. شناسيم می را قرآن ما"

 (ريعتش) الهی قوانين آن از پس نکردند، قبول را ها طريقت آنها اوال. کنند نمی قبول را حديث اکنون نيز

 .را قبول نمی کنند حديث آنها اکنون و نکردند، قبول را (مذهب ها) قانونی مدارس آنها نکردند، قبول را

 رهخيلی زود آنها نيز قران را هم قبول نمی کنند. به هر حال، ." کنيم می نگاه قرآن به ما" گويند می آنها

 اما يد،کن نمی قبول را حديث شمايعنی که نيز قران ها قبول نمی کند.  کند نمی قبول را حديث که کسی

صلوات و درود به پيامبر : "دهد می دستوردر خيلی نقاط های قران  ،است شکوهمند و متعال خداوند

. کنند می کامل را خود دين گذارند می احترام او به که کسانی تنهابفرستيد. به پيامبر احترام بگذار." 

  .بدهد دست از را خود ايمان فرد کهباعث می شود  مان (ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر  به احترامی بی کوچکترين

 

 شافزاي آنها تعداد ،برويد که جای هر اما ،ممينشيني در سکوت ما اوقات گاهی .است موليد ماه اين

وجود  آنها با کردن صحبت و نشستن از استفاده بنابراين. نمی کنند گوش و ندارند منطق آنها. است يافته

حضرت پيامبر  به احترام. دهند می ادامه شيطان مسير در و انجام می دهند دانند می که را آنچه آنها. ندارد

 يک آوريل ماه در آنها که بينم می درام همچنين (من). است مفيد ما همه برای ماه اين طول در مان (ملسو هيلع هللا ىلص)

 برای آنجا و اينجا در ها، روزنامه در جا، همه در. )ميسازند( کنند می وا را دارند درست مقدس تولد هفته

 لاالو  ربيع ماه در که است که معروف تولد. است ملويد روز در واقعی. وجود دارد تجمل مقدس تولد

  اسالمی اتفاق می افتاد، روز که به دنيا می آيد، ماه موليد، و روز موليد است.

 

 ما که آنچه. است ديگری موضوع ايناست. و  صدا و سربدون ، است آرام ماه اين حال، اين با 

لربيع ۱۲ اما نيست، آوريل ۲۱ ،باشيم خوشحال و بگيريم جشن بايد  جشن هفته يک شما اگر. است االو 

 انجام اسبنامن زمان در را آن که نيست فضيلت اين. دهيدب انجام اکنون را کار اين بايد ،بايد بگيريد تولد

 گيج را مسلمانان مسلما معنی يک در دهند می انجام آنها که آنچهاين ماه است، ماه اسالمی.  فضيلت. دهيم

دقت کنيم، الزم است به هر کس اين را به  موضوعالزم است به اين  .نمی کند ديگری چيز هيچ می کند و

لربيعاگر  داند نمی کس هيچآيد آوريم. اکنون   ميرسد در هر طرفهنگامی که آن وقت است. صفر يا  االو 

لربيع فضيلتماه با  اما کنند، می صحبت و روند می بيرون جا همه به، و امامان نواعظيا  .است االو 

انجام می  قمری های ماه اسالمی، های ماه و اسالمی سال اساس بر مبارک های شب و مبارک روزهای

 يویدنهای  موضوع برای ندتوان می را اين. انسان ها ساخته اند است که تقويم، يک ديگر يکی شوند. آن

 .کنند استفاده

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84


 

 

 

 

 

 

 

روزه  دسامبر و نوامبر در هميشه کهانسان های بدون عقل وجود دارد، يک گروه هستند،  بعضی

 ستنده تر کوتاه روزها" گويند، می آنها .است طوالنی حد از بيش تابستان در رمضان ماه زيرا می گيرند،

 یملود است. ملويد ماه که همانطور. نه که البته است؟ درست آيااست."  مناسببرای ما  ترتيب اين به و

لربيع در  لتفضي هيچ اما بگيريد، جشن آوريل ماه در را آن توانيد می شما. نيست آوريلاست و در  االو 

 . ندارد

 

 دهش متولد ماه اين در او که بگوييد توانيد می آوريد، می ياد به را مان (ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر  خوب،

لربيع ماه در را آن بايد دهيد، انجام خوب کارهای بخواهيد اگر اما است،  شب بايد شما. دهيد انجام االو 

 شما د؟آمدن فرود فرشتگان چگونه افتاد؟ اتفاقی چه روز آن در. بخوانيد را ها ملودی و کنيد زندهموليد را 

حضرت  افتخار به خطر خوب اعمال .دارد فضيلت موليد روز. بخوانيد شب آن در توانيد میهمه آن را 

به ما ها عطا او  شفاعت انشاءهللا. شود می قبول هللا خواست به نيز دعا. شود می قبول مان (ملسو هيلع هللا ىلص)پيامبر 

 شود.

 

 آن زير سايه تنها. است قيامت روز در او، پرچم ،ما پيامبر لوا نامد، می "ء حمدلوا" او که آنچه

آنجا  مطمئنا ،حرمت او را نگه می دارند و دارند دوست را او کنند، می پيروی را او که انسان های. است

 از خورشيد، از شدت به مغز، ،ملت سران. ندارد وجود ای سايه يا درخت هيچ قيامت روز در .هستند

می دارند و او را پيروی می نگه  مان (ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر حرمت  که کسانی فقط. گيرند می جوش گرما،

 عذاب تشنگی، ،قيامت از رنج هيچ .دارد وجود سايهآنجا . بود خواهند "ء حمدلوا" نام به جا آن در ،کنند

 ناميده "مهم خيلی شخص" را آن آنها. است ويژه مکان يک اين .هستيد راحت آنجا در شما. ندارد وجود

 .است یمکان چنين آنجا است. واقعی "مهم خيلی شخص ". است جايی نوع اين. اند

 

 (ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر با  باشد که همه باهم. کند زنده دوباره "ء حمدلوا" تحت را ما هللا همه که باشد

 يک هيچ ندارد، وجود شفاعتش که زمانی تا کهچون. بهمان عطا شود را او شفاعت و باشيم بهشت در مان

 ،ظهر ،(فجر) صبحها  ما که بينم می اوقات گاهی. ندنيست قبول قابل ما اعمال از يک هيچ ما، کارهای از

 اگر. دهيم می انجام را کار همين دوباره و خوانيم می نماز ءعشا و( مغرب) شب ،(عصر) ظهر از بعد

نگه نمی  مان (ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر قبول نمی کند آنچه که انجام می دهيم، اگر حرمت  (هلالج لجهللا جل جالله )

 عشق و حرمت است مهمآنچه که . نه ياخوانيد  می نماز شما آيا[ اين فرق ندارد]، هيچ چيزی نداريم. داريم

 می مه با ما انشاءهللا. هستند دارند دوست که کسانی باچونکه انسان ها . است مان (ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پيامبر  به

 .يابد افزايش محبت اين. رويم

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رب انیحضرت شيخ محمد محمت 

لربيع ۳  فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ االو 


