
 
 
 
 
 
 
 

 نشوین شیطانان دلقک

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

 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

 

 

 بر دراد وجود که ترفندهايی جور هر از دارند مسلمانان. است کرده بازيچه يک را مردم شيطان

 بازی اسباب يک داده فريبشان شيطان که کسانی. اند شده ديوانه مردم و کنند، می استفاده مسلمانان عليه

 سالح بزرگترين. ماند می باقی نفرت و کينه با انصاف نه و فکر نه عقل، نه. هستند شيطانان دست در

 .است خشم شيطان

 

 دارد، پاداش يک آن هستند عصبانی هللا خاطر به شما اگر. باشد( جالله جل) هللا برای بايد خشم

 اگر. گناه شود می خواهد شما به هم هست آورآسيب شما برای هم آن است، خود نفس برای را آن اگر اما

 چيزهايی برای شديد عصبانی شما. کرديد پايمال را ديگران حق شما دهيد، می انجام خود نفس برای را آن

 سربازان و. اند داده انجام را کار اين آنها که اين مثل که کنيد می کاری شما اما اند، نداده انجام ديگران که

 .دهند می انجام را کار اين که آنهايی هستند شيطان

 

 رسانه. است حاضر حال در چه نا و بود، روزنامه نه نداشت، وجود ای رسانه هيچ گذشته، در

 .بود اشعار روز از ها

 

  .بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 أَلَْم تََر أَنَُّهْم فِي ُكل ِ َواٍد يَِهيُمونَ  ﴾٢٢٤﴿ اْلغَاُوونَ  َوالشُّعََراء يَتَّبِعُُهمُ 
 واديی درهر آنها که نديدی آيا. کنند می پيروی آنها از گمراهان که هستند( کسانی) شاعران و"

 همه در آنها و اند، بوده قدرتمند بسيار اشعار( ٢٢۵ ـ ٢٢۴: الشعراء سوره!" )هستند؟( حيران و) سرگشته

 .رسد نمی پايان در بعد به آن از هرگز گفتيد، چيزی شما اگر بنابراين. هارسانه مثل رسيدن می جا

 

 نشان و خواستی، می شما که آنچه هر بگویی توانستی می. بودن امروز های رسانه مثل آنها

 به  دادن می نشان را چیز همه آنها. سیاه عنوان به را سفید و خالص سفید رنگ عنوان به سیاه دهند

  با توانید نمی قدم دو. گو دروغ دست در شدند می بازی اسباب مردم و داشتند، دوست آنچه عنوان

 



 

 

 

 

 

 

 

 ابزار کی. بشوید پشیمان بعدا   که نکنید اشتباه را کسی وقت هیچ: باش مواظب.بدهید  انجام دروغگویان

 .بشوند تبدیل نباید شیطان برای دلقک یک مردم. نشویند تبدیل شیطان برای

  

 زا کنند می فکر شده نوشته چیز هر از آنها که شیطان دست در دلقک به اند شده تبدیل مردم

 تا صد آنها اما بگویید، دروغ یک شما است ممکن. هستند شما مانند هایی انسان آنها. شده نازل آسمان

 هیچ .دروغ" "چیست؟ نگاران روزنامه درآمد منبع" پرسیدن،( ق) شیخ موالنا از آنها. گویند می دروغ

 .داد جواب او" دیگر، چیز

 

 آنها. ندهست دیوانه مردم که چرا بدهد، سلیم عقل مردم به هللا که باشد. کند محافظت را ما هللا

 چیز همه. بزرگسال یک به شدی تبدیل شما واقع در که هنگامی. دارند اعتقاد کودکان مثل را چیز همه

 ها آن شما اگر. بروی بگویند چیز هر دنبل توانید نمی شما. نیست راست شده گفت چیز همه و شده انجام

 هیچ. دشو می سربازانش و و شیطان نفع به این. رسد می آسیب دیگران  به هم و شما به هم دهید، انجام

 .باشیم مراقب بیشتر باید ما. هستیم بد روزهای در ما. دارد نگه امن را ما هللا. دیگر چیز

 

 .هللا التوفيقو من 

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ األولى جمادى ٢٢


