
 
 
 
 
 
 
 

 است یافته گروهی که نجات 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

." است با انجمن  طريقت ماستون ی برای خوبی باشد. می گويند، "اانشاءهللا جمع آوری ما وسيله 

کلمات گفتند برای نصيحت از کالم هللا و از حديث شريف  چنديک اصل طريقت مان صحبت دادن است: 

 .کردند حضرت پيامبر )ص( مان

 

يعنی با هم جمع شدند، جمع آوری مردم خوب است. طريقت مان برای از دنيا صحبت  "الجمعية"

هدف آخرت است. مسلمانان بايد اين را کردند نيست. هدف دنيا نيست، نيست برای دنيوی کار کردند. 

 د، به نفع مسلمانان باشد. ايننبفهمن. کارهای که انجام می شوند بايد برای خوبی اسالم و مسلمانان باش

 است، يک جمع آوری خوب، يک جلسه خوب است. " الجمعية"

 

 

وجود ندارد. می  ( در اسالمزباله، ، ولخرجیی)آشغال یهيچ چيزی بی ارزشيا  و یهيچ آسيب

، ، ولخرجیی)آشغالبی ارزشی يعنی، "هرگز نمی توانيد آسيب و يا ، ال ضرر وال   ضرار""گويند، 

برسانيد." اين برای افرادی مسلمان است. کسانی که می گويند که مسلمان هستند و آسيب به مردم زباله( 

گروه جدا می شوند،"  ۷۳، يعنی گمراه شده اند. "به گروهای مختلف تقسيم می شوند، به درساننمی 

گروه می روند جهنم." سپس اصحاب پرسيدند، "چگونه  ۷۲حضرت پيامبر مان )ص( گفت. او گفت، "

می دانيم کدام گروهی درست است؟" "هر جا که اکثريت در آن زمان است." و آنها هميشه گروه اهل سنت 

راه حضرت پيامبر مان )ص( هستند. اين راه است که به طور  درجماعت و اکثر طريقت ها که  وال

 مستقيم از حضرت پيامبر مان )ص( ميآيد، راهی که به او می رسند. معنی طريقت راه است. اين راه تا

 ند. امی رساو  به

 

بر عليه طريقت  نحرفمطريقت را نمی خواهند. همه اين گروهای  هایکه راه به همين دليل است 

مفيد برای مردم بودن  وخوبی، عشق، عشق بين مسلمانان،  به که هستند هایها هستند. طريقت ها راه 

       دستور می دهند. آنها اين را نمی خواهند. شيطان اين را نمی خواهد. آنها می گويند، " ما يک انجمن هستيم. 

غير ما هيچ کس ارزش و کرامت ندارد." چونکه آنها قبول نکردند و احترام به راهی که حضرت پيامبر 

 مان )ص( نشان داده، نه گذاشتند. 

 



 

 

 

 

 

 

 

به همين دليل است که يک مسلمان بايد يک شيخ را پيروی کند. البته، منظور شيخ يعنی کسی که 

وصل است، به  ا  واقعطريقت وصل است. نه کسی از اين گروهای منحرف، اما يک شيخ حقيقی که  هب

 اين فرد، در دنيا راحت است.  ،طوری که

 

همينطور سردرد در آخرت به دست نمی آورند. سر درد را ول  .است آخرت ،است تر مهم آنچه

 آنها از . آنجاسرشان را می درندکنيم، مردم آنجا حتی سر ندارند. اگر آنها بدبختی در دنيا انجام دادند، 

 سوال می کنند کار های بد که انجام دادند.

 

نمی رسد. حسابداری تان  آسيب شما هم هيچ به زنيد نمی آسيب کسی در دنيا به هيچ اگر بنابراين،

حتی اگر اين  شده هستی. داده ، در گروه نجاتهستيد (ص)در آخرت آسان می شود چونکه در راه پيامبر 

 اين موضو است. شصحبت کوتاه است، اسانس

 

افکار های منحرف ميآيند. اعراب  و های خيلی فتنه در دنيا وجود دارد. بسياری از مردم با ايده

سم در کرم های خوب است. فکر می کنيد چيزی خوب است و در " السم في الدسم"دارند: يک گفتار ها 

 فکر نکنيد هر مد جديد .باشيد مراقب ،يک ثانيه آن را می خوری. و انسان خودش را گم می کند. بنابراين

با طريقت های که ريشه  های و کنيد با راهميآيد در هر فصل پيروی کنيد. خودتان را وصل )ارتباط(  که

 می رسند.  حضرت پيامبر مان )ص(به راه  نشاهای ( هستند، و ريشه ندارند، که محکم )متين، مطمئ

 

 را انجام بدهيد. اگر کامال خودت روزانه نماز اگر با آنها وصل نه شدی، به ديگران هم نه رو. پنج

طريقت ها چونکه خيلی خطرناک است. وارد شويد که وصل می شويد با  خواهيد وصل بشويد، مطمئن می

چونکه آن را دوست داريد. ممکن است آن را دوست داريد چونکه  طفق ديد در يک راه که نمی شناسيونه ش

اکثر آنها به "بسياری از مردم پرحرف وجود دارد، خيلی هستند که کلمات زيبا و سخنرانی تند می گويند. 

می  حضرت پيامبر مان )ص(يک حديث دارد.  پيامبر مان )ص(حضرت جهنم می روند،" او می گويد. 

 کنند اما در پايان به جهنم می روند." می صحبت خوب افراد گويد، "بسياری

 

بسياری مردم از کلمات های آنها فريب خورده اند، چونکه برای مردم دروغ اهميت ندارد )مهم 

را گول زدن. به همين دليل است که بايد در اين چيزی را بگويند فقط برای سرتان  هر توانند نيست(. می

. اين زمان ها، زمان های فتنه هستند. زمان های خطرناک هستند. با مردم خوبی دموضو ها مراقب باشي

 کند. محافظت را ما بهشان راحت نيست. خداوند نباقی بمانيد. دور بمانيد از مردمی که قلب تا

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 شيخ محمد محمت عادل حضرت

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ ذيقعده ۲۱


