
 
 
 
 
 
 
 

 هللا ببنده محبو 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

با خوبی  و شود، می ناميده" الخير صفر" اين. است صفر ماه ين روزآخر شکر را خدا امروز،

 افرانک به خداوند که باشد. بود خوب مسلمانان برای و اسالم دنيا برای اين. پيش رفت کردهللا  لطفاز 

ت حضر ماه فردا. اينطوری انجام داد ،با خاسته هللا، را کار اين و ،برساند است شايستهبرای شان  آنچه

  .است ّولاالربيع ،(ملسو هيلع هللا ىلص) مان پيامبر

 

 ليلد همين به هستند خوب بهار های ماه. است زيبايی و بهار ماه اين، يعنی اولين بهار. ّولاالربيع

. ستا زيبا هنوز ،است زمستان وسط در (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر مقدس تولد ربيع اين اگر حتی که است

ک ي وزر هر توانيدبدهيم.  افتخاربهش  زيبايی با بايد و است (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر ماه در بهار زيبايی

  .بخوانند را ميالد نميتوانند همه البته، اگر امکان است. بخوانيد ميالد

 

. بخوانيم (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر افتخار ربخاط صلوات ۱۰۰۰ روزانه ،در کال ماه الزم است

 نگاهی (شما بهاين را انجام می دهيم، هللا عز و جل ) (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر افتخار برای که هنگامی

 هبرداشت داشته باشيد، می امکان است که مشکلی هر و شد، خواهد خوب تان بکس وکار کرد، خواهد خوب

 (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر توالت مبارک ماهبه خاطر  خوب اعمال. بخوانيم نيت اين با را اين بايد. شودمی 

 اين را انجام می دهيم." (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر افتخارانجام بدهيد و بگويد، "برای 

 

 او زيرا بود، خواهد بيشتر بار ۱۰۰۰ ، بلکهبرابر ده نه اين. شود می افزوده آن های پاداش

 فرستاده دنيا ها برای رحمت يک عنوان به( ملسو هيلع هللا ىلصموالی مان )است.  (هلالج لجهللا جل جالله ) ترين بنده محبوب

. تيمهس او از آمت که باشيم سپاسگزار بايد. است جهان و انسان ها باالترين (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر. شد

 تحسين با متآ اين به آنها. نباشند پيامبر و باشند آمتش از يکی که ی داشتندآرزو چنين پيامبران از بسياری

 بر تبا خشون بعضی و. گيرند می ناديده را آن و دانند نمی را آن ارزش مردم البته،. کردند می نگاه

  .داد خواهند جوابآنها به هللا بخاطر اين . ندخورقسم می  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 

 هفرستاد وقتی چون شد، فرستاده بشريت برای رحمت يک عنوان به( ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 همه برای راهنما يک عنوان به او ،وضمو اين در. نداشت وجود مسلمان عنوان به چيزی چنين شد،

  شيطان، مندش بزرگترين. نمی ماند نشسته شيطان حال، اين با. شد فرستاده مسلمانان به فقط نه و بشريت



 

 

 

 

 

 

 

 گاهن اينطوری را او. است( ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرمحبوب ترين بنده هللا، . است( ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 .کن

 

 ،نه آمده بود وجوداو به  اگر زيرا است، عبادت بزرگترين (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبربه افتخار 

 بايد و استم برای( نعمت) بزرگ برکت يک (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر. نه آمده بود وجود به چيز هيچ

 .ردبگذ یمهربان و تسکين در مداومبه طور  ماهانشاءهللا اين . (بدهيم تشخيص) بشناسيم را برکت اين ارزش

 .( افتخار بدهيم. بايد نيز اين را به مردم بوييمملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرانشاءهللا بايد تا آنجا که بتوانيم به 

 يک انواع به را( ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر کنند می سعی آنها و است شده وارد مسلمانان ميان در شيطان

 (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبربه او برسد و به درجه  نميتواند هيچکس که حالی در. دهند نشان معمولی فرد

 برسد.

 

اين ارزش بزرگ را داشت، به هللا عز و جل خواهش می کرد  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبربا اين که 

اين  بياوريم و انشاءهللااو را به دست  شفاعتواسطه بشد. انشاءهللا با گفتند، "آمت من،" و می خوست يک 

، همون طور می شود. انشاءهللا به است اميدوارمی کند و  فکر شخصکه  همان جور . خواهيممی را 

( نجات می شويم. به خاطر عامل ها و کار های خودمان نجات نمی ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر شفاعتخاطر 

با . می شوند آنها با ارزشانجام بدهيم،  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرشويم. چيز های که به خاطر افتخار 

 می کنيم.  پيدا شفاعتفتخار بدهيم، او ا به که اندازه همان بهخواسته هللا، 

 

 افزايش برایخودش را  (رمهربانی، محبت، عاطفه، عالقه، مه) لطف (هلالج لجهللا جل جالله )باشد که 

 ايشافزقلب مان مان مان به خاطر افتخارش و برکتش، قويتر بشود. انشاءهللا ايمان باشد که اي. دهدعطا 

 اسالم با مهدی عليه سالم پيروز شود، اميدواريممثل اين برساند.  به انقدر ميالد های خداوند. انشاءهللا، يابد

 .آمد خواهد انشاءهللاعطا کرد حقيقت هستند و ( ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر خبر های خوب که زيرا

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ ّولاالربيع ۱


