
 
 
 
 
 
 
 

 بیرون از طریقت (های هجامع) های رجمهو

 

 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

 

 

بيرون  (های هجامع) های رجمهو. است خوبی جای است، خوب بندی جمع يک ،طريقت، انجمن

رت حضمی کند و از  لوص (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر به طريقت زيرا می رسند،ه پايان ب مطمئنا از طريقت

 می آنها. هستند دنيا اين از ديگری بخش يک هدوبار آن و اين و( جماعت) جوامعمی آيد.  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان پيامبر

توجه  خودشاننفس  به و نيستند در راه درست درصد ۹۹ حال، اين با .کنند اشتباه يا باشند حقدر  توانند

  .می کنند

 

 می خراب را شخص اين و. می دود ديگر جوامع دنبال بالفاصلهنفس طريقت را دوست ندارد و 

 ای جامعهبايد يک  اگر بنابراين،. کند می خراب را چيز همه و خودشان های خانواده ،را خوداين . کند

. باشد مدهآ واقعی منبع يک از بايد نيز طريقت البته،. باشد طريقت اساس بر و راه هللا در بايد باشد، خوب

 دبپرسي اگر اما. کنند می استفاده شانخود یسود شخصدارند از طريقت برای  نيز آنها حاضر، حال در

می دهد و  بخواهد هنادقاص را آن که فردی قلب به توجه با خداوند "دهيم؟ب انجام را کار اين بايد چطور"

 سپس ،"ببرم سود آن از توانم می من" گوييد می اگر حال، اين با. دهد می نشان را راست راه شخص به

  .فرستد می ديگر های جا به (را )شما او

 

 به قادر که چيزی تنها. است شده عادت شرارت به نفس. است شده عادت شرارت به انسانيت

 همه آن .است )تمرين( آموزش برای طارق. است( راهنما) مرشد و طريقت است، آن )تمرين( آموزش

 آسيبی جز و دآموزن نمی را نيکی هرگز ديگران. زدآمو ادب می. آموزد می را زيبايی و آداب خير، نوع

. است رتآخ با مان کار ، زيرانداريمبا اين دنيا  هيچ کاری. دارد نگه راه اين در را ما هللا ،بنابراين. نيستند

 فايده یب اما کنند، آوری جمع دنيا اين از خواهند می که آنجا تا توانند می آنها. هستند دنيا اين برای ديگران

 .باشد شايد يت مان با آخرتلمشغو انشاءهللا. است

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل



 

 

 

 

 

 

 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ شعبان ۱۷


