
 
 
 
 
 
 
 

 کریسمس و میالد

 

 وبركاته، هللا ورحمة علیكم السالم

 .أعوذ با هللا من الشیطان الرجیم. بسم هللا الرحمن الرحیم

 واآلخرین، األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة

 مدد یا رسول هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا،

 .الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، دستورشیخ عبدهللا الفائز 

 .طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة

 

 

 می کریسمس آنها که آنچه به نزدیک افتد می شریف مولود سال این در که هللا حکمت این

 را انها تفاوت مردم که هستند هم نزدیک عید دوتا این .است عیسی حضرت تولد نزدیکی در گویند،

 ن عیسی حضرت تولد کریسمس مطمعنن، .روند می شیطان دنبال به مردم اکثر .باشند داشته ویاد بفمند

 خالی فصل یک چونکه کردن، انتخاب فصل این در را آن .است دیگر وز ر یکی تولدش تاریخ .یست

 .زمستان وسط در بود،

 

 این آنها بنابراین، .بودند کوتاه انقدر روز که زمانی شود انجام توانند نمی چیز هیچ گذشته، در

 می و داریم نه دادن انجام برای چیزی ما" گویند، می آنها .باشد سرگرمی یک به که شده بودند ساخته را

 .آمد کریسمس نام به چیزی با و !"شود می جور ما به این. سالیانه بازرگانی یک بسازیم شود

 

 را آن آنها که بینید می شما حاال .بود نشنیده معامله این اسالم دنیا در گذشته، در کس هیچ البته،

 میدهند، انجام را کار این که کسانی .بدهند انجام کاری کنند سعی و بهتر چیزی عنوان به  کردن پیروی

 می چه. آن از پس ببخشد را آنها هللا که .است دوباره گناه یک دهند می انجام دارن آنچه  اما ندانسته،

 گفت؟ توان

 

 انجام چی خاطر به .را خود ایمان انداختند مخاطره به دهند می انجام را آن آگاهانه که کسانی

 هللا دست در چیز همه است؟ معنا چه به حاضر حال در هللا؟ غضب و خشم کند می جذب که آن دهید

 در و دنیا این در هم مجازات شما کنید، مخالفت او با شما اگر .کنید مخالفت هللا با توانید نمی شما .است

 .برند می رنج آخرت

 

 

 



 

 

 

 

 

 که برای است، هشدار یک ین. است کریسمس گویند می آنچه از قبل روز دو شریف مولود این

 سال گیرند نه جشن و گناه، این در کنند نه وارد که برای است، هشدار یک ین گناه، این در کنند نه وارد

 .کریسمس و نو

 

  دکوراسیون بدهت، درست فکر آنها به هللا جامعه، باال نام به که مردم از برخی که بینم می

 مسموم را مردم همه که  آن .گرفتند یاد فیلم در را آنها گرفتند؟ یاد را آنها کجا .کنند می را خود درهای

 .خوب چیزی یک شبیه دهند می نشان فیلم این آنها .است ها غریبه این فیلم کرد

 

 هر در .شود نمی انجام حتی جشن این .رفتیم ۹۵' سال در کریسمس زمان طول در امریکا به ما

 و آرامش، صدا، و سر بی کند می عبور آن .گیرند می جشن را این همه میریم، که اسالمی کشورهای

 و روند می آن از پایان، در .بشد مهم چیزی آن که عنوان به سخت تالش حال در ما مردم .نرمال مد در

 خوشحال من" عنوان به چیزی هیچ بنابراین .مشکل ای شیوه به و نور، بدون مضطرب، تر، تنگ درون

 .سازی آرام هم و رنج هم دهد می هللا .افتد نمی اتفاق این .هستم" زایش من" یا" هستم

 

  که  بدهد،( ص) پیامبر حضرت به افتخار که مسلمان بنده به بدهد نور و شادی آرامش، هللا

 حضرت عشق برای چیز همه همیشه و  گذارد، می احترام او به دارد، دوست را( ص) پیامبر حضرت

 نجام ا اسالم های دشمنان که آن میدهند انجام و دهند نمی افتخار بهش آنها اگر .دهد می انجام پیامبر

 .هللا بر پناه .کند می تیره را صورت و تیره، درون دهد، می تنگی آنها به هللا میدهند،

 

 برای نه .دهند می انجام  که چیز کوچکترین حتی شویند نه نزدیک .بدهد هدایت مردم این به هللا

 فقط چیز همه از زیادی مقدار آنها .دیگری چیز هر نه و زرند می خود سر روی که" قرمز جوکر"

 نزدیک خود بر هللا غضب و خشم مقابل، در .ندارد وجود ها آن در نعمت هیچ .اند آورده فروش برای

 .بماند دور .شویند نه( دوباره) متوسل آنها به .کنید می

 

 

 .و من هللا التوفیق

 الفاتحه

 

 حضرت شیخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۳۹۴ آذر ۲۲


