
 
 
 
 
 
 
 

 هجرت 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 سال سيزده آنجا در اومنوره.  به مدينه مکه مکرمهمان از  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر مهاجرت ,هجرت

کردن هم هنگامی که ای يک چيز می گفت  اذيتهم  است، گفته نيز قرآن که همانطور. است کرده تبليغ

ا کردن، او ر مسخرهند، او را رفت فراتر آنها ودور می شدن، انگشتانشان را در گوششان می گذاشتند و 

 ازرا  اتکائنحبيبش را، افندی )آقای( ی نداشتند، و جناب هللا فرصتآنها در نهايت ديگر هيچ کردن.  اذيت

 .شد برداشته آنجا

 

خوبی می کنند اما انسانی که قيمت )ارزش( يک چيز را  نبا کار های بد شا که کردند فکر آنها

حضرت به خودش ضرر ميرساند. در بيرون رفتن  ،انديگر به نهنمی داد به خودش ضرر می رساند. 

اون طوری که بعضی انسان ها فکر می کنند نيست وجود دارد.  حکمتيک  وظيفه، يکمان  (ملسو هيلع هللا ىلص) پيامبر

 درامر هللا رفتن در آن زمان بود، در آن ساعت بود. کند.  فرار بود مجبورمان  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرکه 

 دینقشبنطريقت اتفاق افتاد.  ثور غار در آنها از يکی. اتفاق افتادند بزرگ های حکمت و معجزات راه،

 شد وقتی برابر با حضرت ابوبکر )ره( بود.  آغازاينجا 

 

بيعت  روحشان ،داشتند حضور طريقت خشايم غارهللا در آن هجرت برابر، در آن  اجازه باآنجا 

ا ب شريعت .است( ملسو هيلع هللا ىلص) پيامبر طرف از راهی ،طريقت است اين "چيست؟ طريقت: "گويند می آنهادادن. 

، مسير يعنیمان است. طريقت  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر. راه ندارد وجود جدايی هيچطريقت برابر هستند، 

 است.  او راهی برابر با اوست، راه اين يعنی جاده.

 

 آغاز. آمد نور به تاريک دنيای از و شد مدينه وارد نهايت در او و بود راه آن در ديگر معجزات

 دوباره يک انشاءهللا خداوندهللا اين راه ادامه می دهد.  اجازهسال پيش اتفاق افتاد، و با  ۱۴۴۰اين  .بود آن

 حاضر حال دربود،  جهالتآن اولين دوره  .کرد خواهد روشن را دنيا دوباره راه اينميفرستد،  صاحب

 .کنيم می زندگی هميشه از تر جاهل ،تر زشت بدتر، ای دوره در مااست.  جهالت دوره دومين

 

 .کنند می حمله اسالم به آنها ،کنند می حملهمان  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر به هنوز آنها حاضر حال در

ن ما (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر شيطان دشمن بزرگترين دهد؟ می انجام کاری چه کافر است چونکه لاين نرما

 تبديل رنو به را تاريک دوره ينميفرستد، اين  صاحبانشاءهللا خداوند يک کافر عين شکل است.  و ،است



 

 

 

 

 

 

 

نند که کنصيب  خداوندا. انشاءهللا امسال هستيم او منتظر شبو  صبحانشاءهللا . هستيم او منتظر ما .کند

انشاءهللا  .مدهي انجام مداوم. الزم است دعا کنيم. تنها ميتوانيم دعا کنيم، الزم است اين کار را به طور دبفرست

 به دست ميآوريم.  پاداش کار اين انجام برای ما

 

له انشاءهللا حي .خورد خواهد شکستانشاءهللا سال اسالم باشد، کافر  .باشد خير امسال  هللاءانشا

ن برگردد، هيچ چيزی ديگر نمی گوييم. انجام بدهند به خودشا هر شر کههای کفران به خودشان برگردند، 

 نسلطا ،شان اجدادرا بشناسند، راه  واقعیعقل و فکر عطا کند ، اينطوری راه  مسلمانان و اسالمهللا به 

و، ب واضح آنها برایکی را بايد پيروی کرد،  دانستند می نبودند، ديگران های بازی اسباب ها سلطان. ها

هللا انشاءميدانستند چه کسی نيازی بود به جای خودش را برگردن.  همچنين وحرمت کی را نگه داشتند، 

 .کنيم عنايتخداوند به ما ها کمک کند که اسالم را 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۴۰ محرم ۱


