
 
 
 
 
 
 
 

 نشو منحرفاز راه رست  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 :(ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبراحاديث 

 

 ذ في النار أبدافمن َشذ ش  
 

، به آتش جهنم می رود از مسير به جهنم دشو می واگرا  ،شود او می گويد: "هر کس که انحراف 

 کسانی که راه درست را ترک می کنند و مردم "منحرف خواهد شد. آنها برای هميشه به جهنم می روند.

برای  اين مسيراز جديد درست می کنند و مسير خودشان يک می کنند يا کسانی که  پيرویرا در مسير بد 

 است. جهنم آنهاسرانجام است،  اميدی ناآنها خير بلکه برای شر استفاده نمی کنند، سرانجام 

 

بده.  وقت تا روز قيامت به من"گفت: و کرد  شورش (ىس ْبَحانَه  َو تَعَالَ ) شيطان در برابر خداوند

، آنها نيز از هم شدم  منحرف. درست مثل من که می کنم منحرف هللاير سپس من اين بندگان را از مس

شما و کسانی که از شما " گفت: هللا عز و جل. "منحرف کنم. من می خواهم آنها را منحرف می شوند

 .رويدمی پيروی می کنند برای هميشه در جهنم 

 

 ستر راهآمده بودند، اگر آنها عليه سالم  آدمبنابراين، از همان ابتدا، بسياری از پيامبران از زمان 

 منحرف کرد. او مردم را بشوند گمراهآنها  کهکار می کرد  خيلی در اطراف مردمرا نشان دادند، شيطان 

 .، آخرين پيامبر، بدتر شد(ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر ا،دم گمراه شدند. او پس از استاد مو مر

 

 مان حضرت پيامبردر همان زمانی که حقيقت ، در (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرفاصله پس از بال

سلمانان مرتد شدند. آنها پس از زنده بود، پيامبران دروغين ظاهر شدند و از مسير دور شدند. م (ملسو هيلع هللا ىلص)

 ,اصحاب) يارانبا آنها شدند. آنها سعی کردند راه های ديگری بگيرند،  مرتد (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 آنها را شهيد کردن.و  می کردند جنگ  (هصحاب

 

ده وعباور نکنيد کسانی که  !منحرف نشوامه خواهد داشت. از راه راست تا روز قيامت ادپس اين 

 می گويد براينکه منحرف بشويد. از راه رست منحرف نشويد اگر در آن راه )راه رست(  های مختلفی



 

 

 

 

 

 

 

نجام ا اجازه می دهم که ممنوعيت )حرام( من به شماهستيد. نمی توانيد آنها را پيروی کنيد اگر بگويند: "

 ".را انجام بدهيد زنا، نوشيدنی الکل و درا ترک کني، روزه را ترک کنيد، نماز بدهيد

 

اينها کسانی هستند به هر حال . اندشده  منحرفممکن است باشد، از راه درست  هانکسی که آهر 

الص، خ راهبايد پيروی کنيد که نکنيد! آنچه  پيرویکه در طول آخرين دوره عثمانی ظهور کردند. آنها را 

آمده آنها خالص پاک   .استمی آيد،  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر از که قت)قانون مقدس( و طري شريعت راه

و چه چيزی  جماعتنه، طريقت نيست. . آنچه که را انجام می دهد قتطريآن چيزی است که  ت. طريقاند

کنيد. نه يک، نه دو، اما هزاران نفر  پيرویخوب نيست که آنها را . بودننه، همه ديدن برای چه آنها آمده 

هستند، برخی بزرگ هستند، و بعضی ها کوچک  هکوتاهستند، برخی  بلندد. برخی از آنها ندار وجود

 ، از راه رست منحرف نشو!نشو هستند. مراقب باش. گمراه

 

محافظت کند. اين قلعه  آنهاانحرافی هستند. خداوند ما را از شر منحرف می شوند، کسانی که 

 )ين به اينجاتمام دنيا اسالم  .ت خواهد کردمحافظرا  نآ خداوند انشاءهللا، آخرين قلعه است. است اسالم

نگاه می کند. آنها وقتی که کوچکترين اتفاق می افتد ناراحت می شوند و خوشحال می شوند وقتی  طرف(

ر د کسانی که آنها انشاءهللاخداوند آنها را به راه راست هدايت کند.  انشاءهللاچيزی خوب اتفاق می افتد. 

 هستند پيروی کنند.راه راست 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ لشّوا ۲۲


