
 
 
 
 
 
 
 

 شیطان دنیا را برا این اتفاق آماده می کند 
	

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،
 .أعوذ با هللا من الشیطان الرجیم. بسم هللا الرحمن الرحیم

 واآلخرین،الصالة والسالم على رسولنا محمد سید األولین 
 مدد یا رسول هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا،

 .شیخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، دستور
 .طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة

 
 

کرد.  اختصاص ، برای ھمھ چیزھاساعت، یک و جل مردم را خلق کرد و یک زمان هللا عز
 بھ توجھ با عبادت برای ھای زمان، است هللا نزد در مقدس چھآن. ھستند مقدس زمانی ھای دوره برخی
ھای  سیستم با ماه یک. است قمری ماه بھ توجھ با ،دادن) انجامکردن ( نگاه ماه بھ ،استقمری  ھجری سال

 ٣۵۶و یا  ٣۵۵ روز است. مثل ٣۶۵می گذرد. این کمتر از ماه  ھای سیستم با، بلکھ گذردنمی  خورشید
 روز است.
 

 یکی این در آنھا تمامھستند.  سال این در مولود و حج، رمضان،این سال در نزد هللا ارزش دارد. 
 جدید سالدارند  مردم حاضر حال در، حال این بااین ھستند.  بھ توجھ با ھا شادی و ھا جشن. ھستند

 در. می کند استفادهرا  خورشیدیدارند زیرا تمام دنیا سال احتیاج می کنند. آن را  استفادهرا  خورشیدی
. شد نامیده ١رومیشد و  استفاده مورد ھجری عنوان بھ] خورشیدی تقویم[ عثمانی، دوره طول در گذشتھ،

 .بود ارزشمند عبادت برای ھجری حال، این با
 
دارند خودشان چنین جور  آنھا. می کنیم زندگی فکری را بی اوج، این روز ھا داریم  حس ھر در

آماده می کنند کھ فکر می کنید آنھا فردا در آن شب بھ بھشت می روند. ماه ھای پیش است کھ دارند این 
 چیز یک آنھا روز، یک یا ماه، یک سال، یک کھ در واقعرا آماده می کنند و ارزش بھ این شب می دھند. 

 تر می شود. نزدیک مرگ بھ مردم است کھ روز یک آن ،حال ھر بھ .ھستند فایده بی
 

. خوب بود اگر آنھا می گفتند، "چھ حساب بدھند و کنند فکر مورد این درمیتوانستند  ھمچنین آنھا
 و الکل نوشیدن اما. "کنیم توبھ آنھا برای دھید اجازهانجام داده ام؟  گذشتھسال  اشتباھات چھکار ھای بد، 

 آیا آیند؟ میبیرون  آن از خوب چگونھ... است خوب سال یک چونکھ کاری کثافت انواع دادن ھمھ انجام
  چیزی خوبی بھ دست می آورید ھنگامی کھ چیز بد می کاری؟ نھ، نھ، بھ دست نمی آورید.

 
 دگرفتن جشن برای چیزی بنابراینھیچ فرقی با روز ھای دیگر ندارد.  ،کنید فکر مورد این در اگر

 . بیند نمی تفاوت ھیچ بعد روز کس ھیچ ،حال ھر بھ. بودن ندارد خوشحال برای ھیچ دلیلی دارد،ن وجود

																																																													
 .یک تقویم خاص مستقر با تقویم میالدی اما سال با مھاجرت حضرت پیامبر مان (ملسو هيلع هللا ىلص) (ھجرت) در سال ۶٢٢ میالدی شروع می شد	١



 
 
 
 
 
 
 

 چیزھا این آیا" ،کنند فکر دارند نیاز آنھا. می شوند بلند مفید چیز ھیچ با و استفراغ یا سردرد با تا یا آنھا
ممکن بود برای این دنیا مفید بود و سپس می گوید خوب  ،نھ بود آخرت برای اگر" ؟میرسانند سود بھمان

 دنیا نیز ندارد. این برای استفادهاست، اما ھمچنین ھیچ 
  

هللا نمی . بشوید است، اما البتھ گناه است اگر مرتکب گناھان در آن روز عادیاین یک روز 
 و کردم ، استفراغانجام ندادمچھ کاری ، و م: من نوشیدگرفتم من جشنبخشتت بھ دلیل کھ سال نو است. "

. سال نو بود و بنابراین من فکر کردم این امر می تواند یک عمل بود سال نو چونکھ، کاری کردم کثیف
نوشتھ شده  شماگناه برای  یک و شدی یک گناه مرتکب ؟ شماباشد! "می تواند چنین چیزی باشد خوب
  .است

 
چنین چیز ھای البتھ گناه است ھنگامی کھ  ؟گرفتندرا جشن  است این ، "آیا یک گناهمیپرسندمردم 

د اگر یرنج می بر، اما شما شدی نھگناه  مرتکب . باشد کھ خداوند شما را ببخشد اگر شمامی دھیدانجام  بد
برای تان نیست اگر شر  آرامش. این یک بریدآخرت رنج می  ھم درو  دنیادر این  ھم. شدی مرتکب گناه

نیز برای تان  . چیزھابشود، و تاریکی سنگینییک بار،  ممکن استاین بودن.  شادانجام می دھید برای 
 خوب پیش رفت نمی کنند.

 
 و کنند اندازه گیرید از آنچھ انجام می دھند. آنھا باید نمردم، مسلمانان، باید مراقب باش بنابراین،

. ھیچ چیزی بھ عنوان انجام نیست متناسب با ھوش و دین در نذر بگیرند آنچھ دارند انجام می دھند، چونکھ
شیطان  شیطان است. موضو، این فرست، فرستدارد. در این نوجود  گرفتند جشن را پس آنسشر و دادن 

 .آماده می کند دار دنیا را برا این اتفاق
 

"سال نو در حال حاضر وارد شده  ،. چیزھایی مثلکنندشروع می  دنیاانتھای  آن یکی آنھا از
 رشد یک سوم، دست داشتیداست." خوب، آن وارد شده است. حاال چی؟ چیزی اتفاق می افتد؟ شما دو 

. آنھا می گویند کھ خوب کنند. مردم باید در مورد این فکر ھستید شما ھماندوباره و دوباره ؟ نھ، کرد
وارد این می شوید. دعا کنیم کھ این سال، این کشور، کردن رضایت هللا  شبا خواھ است. اگر خوب بود،

 وارد یک حالت نزدیک تر بھ ایمان بشود. 
 

 -. با این حال، اگر کامال سال جدید است انجام می دھیم ھر روز را ھمانطور کھ گفتیم، این دعا
وسیلھ یعنی یک . باشداین سال خوب هللا ءانشا ،خوب خیلی -این یک سال جدید است  کھ آنھا می گویند
گیرند.  نھ، و در این وضعیت بد سال آینده جشن باشد پیروزی اسالم، پایان کفر برای، ی باشدبرای خوب

 سالم بیرون برویم. علیھ ھجری مھدیکھ سال آینده برای جشن گرفتن سال 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

دیگر آنھا  ھتعرفیک "، اما از "این بد است. این گناه استمیزنند،  جیغاکثر امامان در سال نو 
 تفکر خوب عطا کندکھ او بھ ما ھا ما را از بدی حفظ کند. ھمھ . خداوند می کنندفراموش  را سال ھجری

 از او انجام بدھیم). (ذکر میاد داشتھ باشیھمیشھ او را بھ  انشاءهللا .مفراموش نکنیو هللا را 
 

 .و من هللا التوفیق
 الفاتحھ

 
 

 محمت عادل حضرت شیخ
 فجر أكبابا، درگاه ،١۴٣٨ اآلخرربیع  ٢


