
 

 

 

 

   مولود ماه

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 ما به شيخ موالنا .است األول ربيع هفتم روز .رسيديم مولود ماه اين همچنين ما هللا به شکر

 تولد ماه چونکه است، جشن ماه ماه اين .روز هر بودن خوشحال .ماه اين در مولود روزمره ميگفت

 .است( ص) پيامبر

 

 او و است درجه باالترين در او .است جهان در ها انسان ميان در انسان باالترين( ص) پيامبر

 مردم او .بود او نور شده ايجاد که اولين آفريد، َوَجل   َعز   هللا که کسانی ميان در .است مخلوق ترين عالی

 در او که حالی در درگذشت پدرش مردم، برای درس يک عنوان به اما .آفريد او نور از را کائنات و را

 در دوره، اين .شد يتيم يک او و بود ساله چهار او که حالی در درگذشت مادرش بعد .بود خود مادر رحم

 در( دختران) زنده را خود فرزندان حتی آنها .بودن رحم بی نادان مردم .بود جاهليت دوره موقع، آن

 تمسخر را او آنها، مقابل در .نداشتن يتيم کودکان روی بر رحمت آنها آن از پس .کردن می دفن زمين

 .کردند می

 

 او به را چيزی هيچ توانند نمی آنها .بود محل آن سرپرست( ص) پيامبر حضرت بزرگ پدر

 از او مادرش از بعد همچنين را خود بزرگ پدر هللا، مردم برای درس يک عنوان به حال، اين با .بگويند

 کامل طور به که رسيد می نظر به حاضر، حال در .بود سالهش هشت( ص) ما موالنا .رفت دنيا اين

 به آن از پس و راه اين در را آن خواست می هللا .جاهل مردم و ستمگرها  آن ميان در بود، درمانده

 يک تواند می فرد يک خواهد، می هللا که هنگامی .افتاده اتفاق اينطوری که مردم برای درس يک عنوان

 به کائنات کل .شد داده او به جهان کل و خواست را آن هللا حال، اين با .فقير به عاقبت يا يتيمشد عاقبت

 .جهان تنها نه شد، داده او

 

 

 



 

 

 

 

 

 چقدر بگويم، شکر را خدا ما چقدر که نيست مهم نيست، کافی .هستيم پيامبر چنين امت ما

 بی گويد می او .افتخارش برای گويد می او .بدهيم افتخار اين برای را او ما مقدار چه يا باشيم، خوشحال

 درود او بر! ايد آورده ايمان که کسانی ای فرستند؛ می درود( ص) پيامبر بر فرشتگانش و خدا گمان

 او بر ميفرستند سالم و درود همه و فرشتگانش و خدا گويد می او .نيکو سالمی بگوييد، سالم و فرستيد،

 به او، افتخار به دستور يک اين .است دستور اين .بفرستين او بر سالم و درود هم شما بنابراين ،(ص)

 .است ما( ص) مقدس پيامبر افتخار

 

 پيامبر شفاعت که .باشد انشآهلل شادی با ماه اين در روز هر .رسيديم ماه اين به که هللا به تشکر

 که .شاءهللا ان مظلوم مردم اين به برسيدن او لطف و کمک .برسد بد روزهای اين اسالم برای( ص)

 .شاءهللا بشند پيروز و برنده مسلمانان

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۳۹۴ آذر ۲۱

 

 

 

 

 

 

 


