
 
 
 
 
 
 
 

 )ملسو هيلع هللا ىلص(مان  استادبرای  مخصوصا 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 سمقد تولد. شريف دميال: است نزديک (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر تولد روز: گفتيم ديروز را آن

 يا عربی سال اساس بر (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر تولد. است دوشنبه شب ،ّولاالربيع دوازدهم شب در

 هب را فضيلت اين ديگر روز در ،دست بدهيد ازآن را  شما اگر. است مقدس شب يک شب آن. است قمری

ه ب .دهيم نشان احترام به آن بايد و بدهيم دست از آنرا نبايد. است بزرگ آن فضيلت. آوريد نمی دست

  .است جهان کل برای شادی شب شب، اين خوست هللا،

 

 اهميت محمد، آمت ،مردم ما برای قمری سال امااست،  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبراين در مورد 

. داردن چيزی چه و ندارد فضيلت شب آن زيرا باشد طبيعی سال به توجه با تواند می ما تولد زرو. ندارد

 اگرارد د  فضيلت. دنباش مثل آن تواند می نيز ديگر شبهای و( قدرت شب) القدر ليلةمثل روزهای بعدی 

، روز ميالد، درون روز (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبراما برای افراد عادی تولد  ،به دنيا آمد روز آن در فردی

 (.اره) پيامبر برای مخصوصا که است آن از و افتخار بود خواهد آن از پسقمری است، 

 

 آوريل،در ماه  اگر بگيريدجشن  را تولدتمی توانيد . ندارد وجود ديگران برای مشکلی هيچ

 انم حضرت پيامبرگفتن اين نيست، اما مال و ضرر در آسيب  هيچيعنی  ...به دنيا آمديد ژوئن يا مارس

 روز نافتخار دادند به او بايد در آبرای او است.  صبخصواو است،  با (وابسته) رابطه مخصوصا (ملسو هيلع هللا ىلص)

 انجام قمری سال به توجه با را آن بايد آيا که کنيم می تعجب ما" ،پرسند می مردم اکنون بنابراين، باشد.

 هب شود نمی را آن و اين و گذرنامه ،ها کاغذ تولد، زيرا نه، "است؟ روز آن در که بگوييم بايد آيا دهيم؟

 در بايد اين بنابراين،. جوری ديگر انجام دادن به آن انجام نيست آن را به نيازی و داد انجام ديگری طور

 عنوان هبرا  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر تولد تنها. بينيم نمی خاص خيلی را خودمان ما بنابراين باشد، راه اين

 .شود می گرفته جشن قمری

 

 حضرت پيامبرجای . باشد هستند که زمان هر توانند میهای عادی  انسانحضرت های ديگر و 

 عشق انشاءهللا. باشد ماروز روی  نانشاءهللا برکت آ. باشد ويژه بايد و باشد (صخا) متفاوت بايد (ملسو هيلع هللا ىلص) مان

 بهشت رد او نزديکی در نيز انشاءهللا. او را عطا کند شفاعت (ما به) خداوندانشاءهللا . شود بيشتر خيلی او

  .باشيم

 



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ ّولاالربيع ۷


