
 
 
 
 
 
 
 

 آنها این راه را ترک کنند دهید اجازه 

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 حضرت از کلمه آن ،بود من از کلمه يک که گويد می که کسی: "گويد می ما( ص) پيامبر حضرت

 آماد جهنم در را خود جای است، کرده تضمين را خود جای است  دروغ که هنگامی است،( ص) پيامبر

 افتخار برای کاری هیچ دنتوان نمی مردم چونکه گوید؟ می را این ما( ص) پیامبر حضرت چرا ."کرده

 در آگاهی بردن باال برای گفت را این ما( ص) پیامبر حضرت .دنبده انجام ما( ص) پیامبر حضرت

 .کنند استفاده را آنها بد نیت با مردم که است ممکن چونکه ،مردم

 

 هخطب وداع آخرین در. است داده نشان و توضیح ما برای را چیز همه ما( ص) پیامبر حضرت

 یک مالکیت است؛ حرام مسلمانان برای مسلمان یک خون: "گفت مردم به بار اولین برای نطوراهم او

." بشود نزدیک آنها به تواند نمی کسی هیچ است؛ حرام او افتخار است؛ حرام مسلمانان برای مسلمان

 احترام دارید نیاز دهید، می نشان احترام دارید انخودت که آنچه هر و افتخار، مالکیت، به که رهمون جو

 .بدهید نشان مسلمانان همه چیزهای همه به شیوه همان به

 

 این از را چیزها این هللا. ندارد مسلمانی به ربطی هیچ دهد، نمی انجام را کار این که کسی

 چرا. نشود حساب تواند نمی آن. داشب معتقد آخرت به دارد نیاز فرد. پرسد می قیامت روز در شخص

 ژوئیه ۱۵ نظامی کودتای تالش فتنه) شده کاشته اناطرافش در بزرگ فتنه یک گویم؟ می داریم را این

( ص) پیامبر حضرت آنچه نوانع به مردم به را فتنه گفتن و دادن نشان حال در آنها(. ترکیه در ۲۰۱۶

 پیامبر حضرت از را ها دستورالعمل که کند می ادعاهای" گولن ترور سازمان" ،"گولن جنبش)" گفت ما

 .(رسید بهشان بخوا در( ص)

 

بشود و  بلندکه ما ( ص) پیامبر انقدر آسان نیست برای حضرت موضوعآن یک ، همه از اول

 پیامبر نسبش به حضرت و بخواهد به آن درجه برسد، اول باید اصل که مردیبه مردم دستور بدهد. 

گویند  آنها می .دنده نمی یدستور چنین افراد این ش به او برسد،نسب و اصل اگر حتیبرسد. ما  (ص)

فریب  هم آنهااضافی نمی گویند.  کلمه یک آنها .داده ما نشان (ص) پیامبر که همان راه است که حضرت

 .ای همان شیوه بهنمی کنند و ادامه می دهند 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

در آخر بیدار بشوند. دجال  خواب از آنها دهید . اجازهاند خورده فریب مردم هم هنوز اینجا در

 دنخواه دجال با همه نامشروع بد کودکان و بد، زنان بد، مردم همهدجال است؟  ،نوع مرد چهزمان میاید. 

 . رفت
 

من را قبول  اگر"او می گوید،  می رود. جهنم کنار هاو به مسلمانان با یک بهشت و چیزی شبی

 را کار این جهنم می روند. اگر قبول کنند، بالفاصله به را او آنها اگر" .انرمتبکنید، من در بهشت می 

 است.  بهشت رسد میجهنم  نظر به وارد می شوند. آنچه بهشت به ، آنهاانجام نمی دهند

 

 . حاللبدهندرا نجات  خود و آخرتبیدار بشوند و دنیا  خواب از مردم دهید اجازه بنابراین،

هللا به مردم مغز داد که آن را  .است روشن بد و است، روشن است، خوب است، حرام روشن روشن

بیدار بشوند و  خواب از مردم دهید اجازه. می افتدکه اتفاق  یتقصیر آنها است همه چیزهایاستفاده کنند. 

 زمانه پر از فتنه است. مردم .آخر زمان است حاضر حال در .شد پخش چونکه یک فتنه بزرگتوبه کنند 

 د. نباش مراقب باید

 

دهید آنها  اجازهپیروی نه کنند.  دنندار نسب و اصل که افرادی را آنها دهید همه، اجازه از اول

 امادهد انجام بدهند.  می که دل شان نشان یآنها راه دهید اجازهتحقیقات کنند.  و جستجو،ند، اشمراقب ب

 این راه لجاجت ،درو هنوز ادامه دااست،  افتاده اتفاق بزرگ چیزیاست،  افتادهاتفاق  بزرگ فتنه یک

 گفت او. است لجاجت شیطان شخصیت بزرگترین .است شیطان این کدام نفر است که خیره است؟است. 

و در همان  هدسجده را انجام نمی د که گفت اوانجام نه دادن است.  حال در و او درا انجام نمی ده که آن

  حال است.

 

 آن مقابل، . درگناه نیست هیچ ،بد ی، آن راه هایراه ها کردن آنترک  .باشید مراقب بنابراین،

 پاداش تانایبر هللا بخواهید، شبخش هللا از و کنید توبه اگر. پاداش دارد و رضایت هللا را به دست میآورید

 اگر اما. یدادندانسته انجام د که که گفتید، برای چیزهایی شد برای چیزهاییاو می بخ .نویسد می شیجا به

عقل  خودش می رسد. می گویم که هللا به آنها مغز و جزایانجام بدهید، هر کسی به  این به بعد از را آن

 . ، انشاهللاگمراه نه کند ما را از راه راست م. که هللایگوی نمی دیگری چیز یچها کند. عط
 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ شّوال ۲۴


