
 

 

 

 

  شیاطین شب

 

 وبركاته، هللا ورحمة علیكم السالم

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

 واآلخرين، األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة

 

 

 وحشی شیاطین همه .است شیطان شب امشب .بترسیم جهنم از بايد ترسیم، نمی هللا از ما اگر

 نوع همه در مردم او و ندهید دست از را آنها کند می شیطان  است، ممکن فرصت هر .اند رفته

 .ورد می مشکالت

 

 شب يک کنند، فکر مردم اگر .نو سال  نامیدن را آن آنها .ندارد تخصص و زيبايی هیچ شب اين

 شب .است مفید مسلمانان برای(  جمعه تا شنبه پنج اتصال شب) جمعه شب .ندارد سودی هیچ که است

 در گناهان حال، اين با .است شده قبول عبادت شب آن در شده انجام عبادت .است مقدس شب جمعه

 .اين با باشد مراقب بايد مردم .داشتند نظر در را  اين بايد .ترن گناه هم ها روز ديگر با مقايسه

 

 نمی افراد اين .اند کرده نوعادت سال دلیل به کودکی دوران از خانه در جشن مردم از برخی

 فکر بی مردم گمراهان .شادن نمی گمراه کردن، می خود ذهن از استفاده آنها اگر .کنند فکر توانند

   برای عادت يک به شدت تبديل ها خانه از برخی در نو سال جشن دلیل به گفتیم، که همانطور .هستند

 .شوند می آزاد گاناه اين کردن از کم کم هم انها .نشود مرتکب گناه ين که نده اجازه کم کم .مردم ان

 

 را اين شیم، آماده جوری چه هستیم، هیچی برای خسته ماها هستیم، هیچی برای هیجانزده ها ما

 روشن افتاد، اتفاق چیز همه که زمانی پايان، در اما سود؟ هیچ بدون بدهیم انجام را اون يا بدهیم انجام

 دنیا اين برای .باشد بوده مردم از برخی برای مضر حتی است ممکن اين .ندارد سودی هیچ که شود می

 .است مضر آخرت و

 

 که حالی در .است( جالله جل) هللا علیه شورش يک اين که چرا شود می آخرت در پريشانی اين

 ( جالله جل) هللا به متعلق زمان (.جالله جل) هللا به متعلق سال حال هر  به نو، سال و سال يک گفت

 



 

 

 

 

 

 انجام گاناه که ين برای نه دهیم، انجام خوب کارهای ان در تا افريد را زمان جل و عز هللا .است

 .کنیم گاناه يک آمد پیش که  فرصتی هر در که اين برای نه بدهید،

 

 جمعه شب است، مقدس شب امشب .شوند می وحشی فکر بی مردم و ايمان، بی مردم کفار،

 برای هدايت و توبه برای ای وسیله آن است ممکن شاءهللا، ان .باشید مراقب اساس اين بر بنابراين .است

 .باشد افراد اين

 

 را آن شما آيا آيد، می جديد يکی .آيد می سال هر حال هر به .نو سال نو، سال گويند می آنها

 جل) هللا جز کسی چه .آمد جديد سال يک چونکه  هستند خوشحال افراد از برخی .نه يا داری دوست

 شما هستند؟ خوشحال ان برای شما که است چیزی اين آيا سال؟ اين در  دهد می رخ چه داند می( جالله

 .دانید نمی که چیزی از هستید خوشحال

 

 شما اگر" .من از ترس به گفت( جالله جل) هللا که است اين آن و  دانید، می شما چیز يک تنها

 جل) هللا که .بده انجام عمل در و کن فکر آن مورد در ."باشین داشته آتش از ترس ندريد، من از ترس

 .دارد نگه امن شیطان تله از و شیطان شر از را ما او .کند هدايت مارا همه( جالله

 

 

 .و من هللا التوفیق

 الفاتحه

 

 حضرت شیخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۳۹۴ دی ۱۰  ـ۱۴۳۷ األول ربیع ۲۰

 

 

 


