
 

 

    

	أول نیسان یوم الشیطان

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

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

 عطیكمسأ" قال.  الجھل زمن، في یومي عطلةیومین، بمعنى  لدیھم . العربوالمباركةعن األیام الجمیلة عز وجل أخبرنا هللا 
 . "، وأعطى عید الفطر وعید األضحى أیام أفضل

الناس.  من ھمإن؟ ناس ویسمى "یوم العمال". ھل العمال لیسوا األول من نیسان . الیوم ھو  وإحتفالاآلن یدعون كل یوم عطلة 
 ال یستفیدون ،،  . العمال یعانون من األلمالشیطان ھو اختراع .  ھذا لیس لھ عالقة بالعمال.  في نفس الیوم أیضا عیدھم

 . ویصبح إزعاجا للناس

سبب وتصبح وسیلة للشر. هللا تبالتأكید ت اخترعھا الشیطان. األیام التي  أكثر من كافیة ھيهللا التي اعطانا ایاھا ، فإن أیام  لذلك
جمیع  شاھدوا؟ " یموتس شخص؟ كم  ل ماذا سیحدث الیومأأتس : " عند ذكر عید العمال ترتعش. اآلن قلوب الناس  یحمینا

النوافذ ویغوصون في  تكسر فیھ. أو الیوم الذي  وال شيء آخر ون فیھضربیھو الیوم الذي : ما یسمونھ عطلة  أنحاء العالم
 . یوم واحد اكل متتالیة في. ھذه لیست عطلة ولكن مش ھذا لیس معقوال على اإلطالق.  بعضھم البعض

ال و، آخر  یومواي ،  عید األبوال عید األم ،  . ال حتفالإللهللا  ھجعلالذي یوم الوالذكاء حتى یحتفلون في  العقلهللا یعطي ھؤالء الناس 
. ودمائھم . ھناك مجموعة تستفید من مشاكل الناس آلرائھم أشیاء وفقا  المجانین یخترعون. بعض  على اإلطالق لھ اي فائدةمنھم  واحد
 ومن هللا التوفیق . 	. إن شاء هللا ةمباركتكون أیامنا المقدسة و عطلنا هللا یبارك.  . ال فائدة ألي شخص آخر فقط یفیدھم ھذا

	الفاتحة .
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