
 
 
 
 
 
 
 

 شو با شویند نه خورده فریب

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرین، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

 .الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستورشيخ عبدهللا 

 .طریقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

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

 

نَُّكمُاافََلا نَُّكماَولَااالدُّْنيَاااْلَحيَاةُااتَغُرَّ ِاايَغُرَّ  اْلغَُرورُاابِاّللَّ
 

 سوره ."نفریبد خدا به نسبت را شما فریبکار( شيطان) و نفریبد، را شما دنيا زندگی پس"

 مانند و .هستند دادن نشان به مند عالقه بسيار مردم اکثر .شریفه آیه گوید می .۳۳:لقمان سوره .۵:فاطر

 می خورده فریب مردم آید، می آن و دیگری چيز یا و کثافت برای شود می خورده فریب مگس یک

 به توجه بدون نيست مهم چيزی غرور بنابراین .دهند می دست از را خود راه بازند، می و شو با شویند

 .دهد نشان حد چه تا مردم

 

 دهند می نشان پولدار بسيار عنوان به را خود آنها. دهند می انجام اینطوری زمان از بيشتر شياد

 چنين و ماشين یک مانند مرد این اما" گویند، می آنها سپس. کنند می فرار آنها و موفقيت یک به سپس

 برای را آن یا و ای اجاره او (!"درآوردند خود از) بود جعلی همه آنها که طوری به. داشتند ویژگی

 یک توانند می مردم نيستند، مهم دنيوی چيزهای .است مردم فریب فقط او و گرفته قرض دادن نشان

 که ندهيد اجازه .نيست مهم آن بشوند، ناراحت و غمگين است ممکن آنها .بدهند دست از پول مقداری

 (.شو) دادن نشان برای یا و دنيا این برای را خود آخرت کنند قطع مردم

 

 تحصيل و روشنفکر کالس تمام چونکه روند می آانها دنبال خب، آقا، هستند کی بگو من به پس

 فقط آنها و دهند، می انجام آنچه که دانند نمی آنها اند، شده گمراه حال هر به .آن و این گویند می کرد

 .اند شده تبدیل شيطان پيروان آنها ،(جالله جل) هللا سربازان شدن تبدیل جای به .شدن شيطان سربازان

 .برند می رنج آخرت در آنها و دنيا در خوار شوند می موظف آنها

 



 

 

 

 

 

 در که افرادی که ندهيد اجازه خودتان به موقع هيچ ،(جالله جل) هللا گوید می!" نخور گول"

 می خورده فریب هم هنوز ها انسان اما کند، می هشدار ما به او. بزنند گول را شما نيستند درست مسير

 رنگ سفيد رنگ که دهند می نشان آنها. بزنند گول را شما احمق های افراد این که ندهيد اجازه. شوند

 درن بد با آنها دهين، انجام را خوب دستور جای به ودهند، می آموزش اشتباه عنوان را حق است، سياه

 جور این بزنند گول را شما ندهيد اجازه و نرین شان دنبال .کنند می ممنوع را خوب و برند می لذت

 آنها است ممکن کنند، پيدا هدایت آنها اگر .خودشان باال را خود بد بازگشت(  جالله جل) هللا که .افرد

 .برند می رنج  آنها کنند، نه پيدا را هدایت آنها اگر .کنند پيدا هدایت

 

 حتی .کنند می اشتباه دارند واقعا جوانان چون دارد، نگه نجات را کودکان( جالله جل) هللا

 .شدن خورده فریب حال در بيشتر جوان افراد اما خوردهند، فریب آنها توسط نيستند جوان که کسانی

 .هستند دانشگاهی آنها که گویند می و کنند، می پررویی هستند، سربلند حال در آنها گفتيم، که همانطور

 از( توبه) حسرت آنها از برخی شوند، می پير آنها که هنگامی سپس .خوردن گول بيشتر همه از آنها و

 .اند رفته و اند خوردن ليز برخی و دادن، انجام بسيار آنها که آنچه

 

 .آتش وسط در را آنها پرتاب و دانشگاه برند که را خود دختران و پسران گرفتن ها خانواده

 ما آنها و بينند نمی نيست  ماها از بعد آنها افتاد، اتفاق آن و است افتاده اتفاق این" گویند، می آنها سپس

 در باید را خود فرزندان شما اول .باشيد مراقب باید شما. افتد نمی اتفاق آن البته . "کنند نمی قبول را

 را محمد امت کند حفظ( جالله جل) هللا که .کنند آموزش را دیگران دهيد اجازه سپس دهين، آموزش خانه

 او واقعا که. است امن[ متحده ایاالت] حفظت واقعا او است ممکن .است فتنه از زمان این .شيطان شر از

 .دارد نگه سالم و صحيح مارا

 
 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ اآلخر ربيع ۱


