
 
 
 
 
 
 
 

 فرقه نجات داده شده 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 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

 

 

 حضرت. سپاسگزاريم از هللا و ،هللا سبحان کرد، هدايت صحيح مسير به (را ماهللا عز و جل )

 دست از حال در همه آنها. شد خواهد تقسيم فرقه ۷۳ به من آمت ،زمان آخر در": فرمود (ملسو هيلع هللا ىلص) مان پيامبر

ه چپرسيدند، "با انقدر فرگه، با  (هصحاب) اصحاب ".يافت خواهد نجات آنها از يکی و هستند (رضر) دادن

 ."اکثريت با: "گفت او کسی بايد باشيم؟

 

 هک است فرقه ای اين. است طريقت مان و هستيم آن در که فرقه ای ،به هللا شکر است، اکثريت

د و نعشق دار هصحابو  (اش خانواده) بيت اهلپيروی می کند، و که به  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر راه

 می نشان را اين حديث، ،(ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر. کردند پيدا آنها با را چيز همه آنها. دنگذار می احترام

 سلمانانم اکثريت کنيد، نگاه دنيا به اگر ".است نجات فرقه اين": ميفرمايد( ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر. دنده

 .هستند اکثريت باشند، ساکت آنها اگر حتی. هستند آن در

 

 ادیزي مردم زنند، می فرياد و زنند می فرياد که دارند، صدايی که کسانی کنيد می فکر (شما)

( انش عظيم قرآن) کريم قرآن در (هلالج لجهللا جل جالله ) .نيستند قبول قابل آنها. نيست ن طوریاي اما هستند

ر بلندت (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر صدای از ن راما صدای گويد می او "!نزنيد فرياد"زياد : دهد می دستور

 هستند رادیاف واقعی اکثريت اما هستند، بسيار آنها که کنيد می فکر (شما). هستند ادب بی مردم آنها. نکنيم.

 .هستند (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرراه  در که

 

 يامتق روز تا فرقه اين: "ميکند بيان خود شريف حديث در (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرشکر به هللا. 

 آنها با .هستند اکثريت بخورند، شکست اوقات گاهی آنها اگر حتی. آنهاست با پيروزی و ماند خواهد باقی

 ".فتر نخواهيد دست ازنه باشيد، و اين طوری آخرت )شما(  رضرنباشيد براينکه در  ديگران با .باشيد

 .منحرف نشويد رست )درست( راه از بکشيد، رنج درد از اگر حتی. کنيم صبر دنيا اين در بايد (ما)

  

 ينااين راه ها بهتر نشان می دهد. طريقت های ديگر اين را نيز نشان می دهند.  نقشبندیطريقت 

 زا بعضیاما هللا ما را از آن منحرف نکند،  .است زيبا راه يک اين. شود منحرف آن از که نيست مسيری

 و دارند وجود افرادی اند، نداشته خبر اين ازوجود دارند که  نقاطیافراد در . شوند می دور راه از مردم

 او ا کند. عط هدايت را اين همه هللا به که باشد. پيوندند می مسير اين به ،شنوندمي اين از وقتی خوشبختانه



 

 

 

 

 

 

 

کسی  به آنچه هرنه دهد و فريب  کسی آنها را هبراينک، بيدار کند و کسانی که در اين راه هستند، نيز ما را

   هستيم. راه رست در (ما) شکر را خدانگذارد.  اثرمی گويد به آنها 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹اآلخرربيع ۹


