
 
 
 
 
 
 
 

 مه روز شیطان است ۱ 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

، روز دو اعراب. گفت (ما به) مقدس و زيبا روزهای مورد درباشد  او شکوهمند و متعال خداوند

 به و" داد خواهم (شما بهخوبتر ) روزهای من: "گفت او. داشتند جاهليت زمان در يعنی دو روز مقدس،

 .داد قربان عيد و( فطر عيد) رمضان جشن

 

 کارگر روز آنبه  و است مه ۱ امروز. گيرند می جشنواره و تعطيالت يک روز هر آنها اکنون

 يچه اين. است روز همين هم آنها جشنواره .هستند انسان آنها ؟انسان نيستند کارگران آيا. شود می ناميده

 ستد به سودی هيچ برند، می رنج درد از کارگران. است شيطانی اختراع اين. ندارد کارگران با رابطهی

 .شود می مردم در( یناآرام) اختالل باعث و آورند، نمی

 

 طتوس به که روزهايی. هستند کافی اندازه از بيش است هداد به ) ما ها( هللا که روزی بنابراين،

 در د.نک محافظت ما از هللا. دنشو می شر برای ای وسيله به تبديل و باعث مطمئنا است شده ساخته شيطان

 اتفاقی چه امروز که کنم می تعجب من: "گويند می شان است وقتی دهان در مردم های قلب حاضر حال

 ،ندا ناميده تعطيالت آنها آنچههمه بر سر دنيا را تماشا کن: " ميرند؟ می مردم از بسياری چگونه افتد؟ می

 داغان را ها پنجره که است روزی يا. خوراندمی  ديگری چيز هيچ و شتم و ضرب آنها که است روزی

 بلکه ،نيست ی )عيد(تعطيل روز اين. نيست منطقی اسالا  اين .پرندبا سر می روی يکی ديگر و  می کنند

 .است روز يک از یمستقيم مشکل

  

برای جشن داده است، جشن که هللا  روز آنها تا کند عطا هوش و عقل را افراد اين هللا که باشد

 (هفايد) سود هيچ اسالا  آنها از کدام هيچ ،نه روزی چه و پدر، هایروز مادر،های روز از کدام يچهبگيرند. 

 تفرصاين  از که است گروه يک. ساختند را چيزهايی خودشان به توجه با نادان افراد از بعضی. ندارند

. دندار سود ديگری هيچکس برای اين. آنهاست نفع به تنها اين. می کند استفاده مردم خون و مشکالت

 باشند.  کمبارو روز های مقدس مان  کند (مبارک)پربرکت را  مان تعطيالتروز های  خداوند انشاءهللا

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ شعبان ۵


