
 
 
 
 
 
 
 

 است میالدآنچه مهم است، روز  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 اکرم رسول ميالد ماه ربيع األول . هستيم( ملسو هيلع هللا ىلص ) مان پيامبر حضرت تولد ماه در که نکنيم فراموش

  احترام  و  است  برکت  پر  ماه  تمام  بنابراين،.  است  ماه  ۱۲  روز   شد،  متولد  او   است که  روز  مولود.  است(  ملسو هيلع هللا ىلص)

   .می کند بخش (ملسو هيلع هللا ىلص) نما پيامبرحضرت  به

 

در  تمرکز    همه  و  فکر کردن   آوريل  ماه  در"  مقدس  تولد  هفته"  نام  به  چيزی  يک   آنها  که  بينم  می

  هيچ   اگر  دانم  نمی  و   نمی دهند  ربيع األول[  ماه]  اين  به  اهميت  هيچ  حال  اين  با.  آن زمان قرار می گذارند

داده بودن  ۱۲  روز   برای  چيزی  مقدس   تولد  و   بود  کرده  اشاره  آن(  ق)  شيخ  موالنا  حال،  اين  با.  انجام 

می   انجام  هر دو را  ما":  گفتند  می  آنها  ابتدا  در.  است  فتنه  آن  زيرا  ،نداشت  دوست  را  آوريل[  برنامه]

 ربيع األول نمی گذارند. ميالد روزبرای  مراقبت يا احترامی هيچ که بينيم می اما" ،دهيم

 

  تولد .  است  شده  ساخته  قمری  سال  به  توجه  با  هللا  برکت   پر  و   مقدس  هایروز  تمام  حال  هر  به

 تر  مبارک  بشود   انجام   ماه   اين  در  یخوب.  گرفته می شود   جشنربيع األول    در(  ملسو هيلع هللا ىلص)  مان  پيامبر  حضرت

  خداوند  ،بهم بفرستد  صلوات  يک   کسی  هر ":  ميفرمايد(  ملسو هيلع هللا ىلص)  مان  پيامبر  حضرت  .است  بيشترش  پاداش  و   است

  بنابراين، ."  برد  می  باالدرجه    ده  را  فرد  و   ،را می بخشد  فرد  گناهان  ، دهد  می   بيشتر  برابر  ده   فرد   به آن

مان   پيامبر  حضرت  افتخار  بهرا    ماه  اين  خوبهای    اعمال: "دبگوي  به دست می آوريد اگر  بيشتر  پاداش 

 " .داريم انجام می دهيم مولود ماه به اهميت از و  او، به اهميت از ،(ملسو هيلع هللا ىلص)

 

. دارد وجود خاص روز  و  خاص های  زمان  طول در بيشتر پاداش اما ،دارد  وجود پاداش هميشه

  ؟ اين را به فکر آورد  که  کسی  به بگويد توانيد  می  چه.  ندهيم  دست  از  را  روزها  اين دهيد اجازه بنابراين،

کار می   دو   هر"  گويند،   می  آنها  چونکه.  اعطا کند  عقل  و مشترک    حس   او به    و   کند  هدايت  را  او   خداوند 

 بيشتر  و   می کنند   فراموش  را  واقعی  تک   ، را فراموش می کنند   واقعی  آنها.  کند  نمی  کار  آن  اما"  ،کنند

انجام    در همه جا ها  کاری  چه  و   ها،  کنفرانس  تبليغات،.  ندارد، می دهندپايه    هيچ  که  هفته  و  روز  به  ارزش

هللا ارزش  که چيزیبه  اما ،باعث شدن يک جای به دست بياورد و  نداد انجام چيزهای برخی آنها .ندادن

 .است مولود روز ،است  مهم آنچه انشاءهللا.  است نمی دهد بيفايده

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  نگه   امن  را  کشور  اين  هللا  ،او   خاطر  به.  باشد  ما  بر  ماه  اين   برکت  که.  باشد  ما  بر  آن  برکت  که

  اهميت   از  متروک  و   غمگين  را  کافران  و   منافقان   ، ها را  دجال  خداوند   که   باشد.  بشود  پيروز  اسالم   و   ددار

 . باشد پيروز باطل وجود دارد  و  کفر هر بر او  دين انشاهللا. کند (ص) حضرت پيامبر مان به 

 

 .و من هللا التوفيق

 . الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ ربيع األول ۲۲


