طریقت راه هللا است

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم .بسم هللا الرحمن الرحيم.
الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،
مدد يا رسول هللا ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ،مدد يا مشايخنا،
شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني ،شيخ محمد ناظم الحقاني ،دستور.
طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية.
شکر به هللا ،انشاءهللا نفر های طريقت تبديل شده ايم .داريم سعی می کنيم بگوييم که هر کس که
نيت برای طريقت به خاطر هللا کند ،به خاطر که نزديک به هللا بشود ،هللا به کسی که وارد طريقت می
شود با توجه با نيتش می دهد .مردم وارد طريقت می شوند براينکه به هللا نزديک بشوند .برای چه چيزی
ديگر؟ در حقيقت ،نه بايد برای هيچ دليل ديگری وارد بشوند .با اين حال ،گاهی اوقات مردم با نيت پاک
وارد می شوند ،شيطان آنها را فريب می دهد ،و راهی که قول دادن نمی روند.
راه طريقت راه هللا است .نيت داريم که آنچه که هللا (ﷻ) دستور می دهد و آنچه حضرت پيامبر
مان (ﷺ) انجام داد ،انجام بدهيم .و اين شخص را از پليدی پاک سازی می کند .پليدی چيست؟ اين گناهان
و بی ادب است .فرد تميز (پاک) کسی است که به هيچ کسی آسيب نمی رساند .هيچ فرد بی گناه وجود
دارد اما فرد تميز کسی است که تا آنجا که ميتواند تالش می کند که مرتکب گناه نشود.
طريقت به اين دليل وجود دارد .وجود دارد براينکه مردم را تميز کند و آنها را به حضور حضرت
پيامبر مان (ﷺ) و هللا عز و جل ببرد .چگونه اين اتفاق می افتد؟ با سنت حضرت پيامبر مان (ﷺ) را
پيروی کردن .منظور مان با سنت است انجام دادن آنچه که حضرت پيامبر مان (ﷺ) انجام داد ،و انجام
ندادن آنچه حضرت پيامبر مان (ﷺ) دوست نداشت اما انجام دادن آنچه دوست داشت .حضرت پيامبر مان
(ﷺ) هر نوع خوبی را دوست داشت .حضرت پيامبر مان (ﷺ) دروغ را دوست نداشت و کالهبرداری را
دوست نداشت.
او خواهد گفت" :شخصی که سرمان را کاله می گذارد از ما (گروه ما) نيست ".کسانی که ان
کار را انجام می دهند ،کسانی ک ه کار های بد انجام می دهند ،در نظر نمی گيريم که از طريقت باشند.
طريقت مرد (آدمی) کردن است .بنابرين ،فکر نکنم که با وارد شدن در طريقت همه چيز تمام
شده است .فکر کردن "،شيخ همچنان ما را کمک می کند (به نفع ما است) .شيخ تح ّمل می کند هر آنچه
که انجام بدهيم "،اين خارج از ادب است .طريقت اطاعت از دستورات است .دستورات ،همون طوری که
گفتيم ،اين ها هستند :دستورات ،فرض ،سنت ،و واجب های حضرت پيامبر مان (ﷺ) را انجام دادن است.
کسانی که اين کار را انجام نمی دهند ،نيت ندارند که خودشان را تمرين کنند (آموزش بدهند) .آنها در

طريقت به عنوان ناظران می مانند و هيچ شايستگی به دست نمی آورند .حضرت پيامبر مان (ﷺ) آنها را
نگاه نه کرد و آنها را نگاه نمی کند.
کسانی که حضرت پيامبر مان (ﷺ) نگاه می کند ،افرادی هستند که چيزهای خوب را انجام می
دهند .انجام دادن کارهای خوب سخت نيست .او نمی گويد بلند بشويد و يک جنگ کنيد ،که با مردم جنگ
کنيد! آنچه قرار است انجام بدهيد به نذر می رسد که سخت نيست ،اما برای نفس سخت است .نفس چيزهای
دنيوی را انجام می دهد با از صبح تا شب دنبال شان می دود .به برخی از افراد می گوييد" ،دو رکعت
نماز به مدت پنج دقيقه بخون "،و او می گويد" ،من نمی توانم".
اين نشان می دهد که چقدر نفس بد است .آنجا ،طريقت تمرين (آموزش) به نفس است .شما خواهيد
گفت" :دستور فرمان هللا است .نياز داريم آن را گوش کنيم ".نماز از دستورات هللا است ،فرض (اجباری)
است .روزه به همان شيوه است .فرض در رمضان و سنت در طول دو ماه )از رجب ،شعبان( و يا زمان
های ديگر است .انجام دادن شان باعث می شود خيلی چيزهايی به دست بياوريم.
پس از آن مردمی وجود دارند که می گويند که آنها در طريقت هستند اما برای منافع دنيوی وارد
طريقت شدن .وضعيت آنها بسيار بدتر می تواند بشود ،پناه بر خدا .هللا اسرار ها را می داند .هللا کسی است
که همه چيز ها را می داند .فکر ميکنی کی هستی؟ هيچ چيز نمی تواند از هللا پنهان بشود .هللا می داند آنچه
پنهان است و آنچه آشکار است.
گاهی اوقات مردم دنبال حالت های عجيب و غريب می روند .که آنها فکر نکنند از شان راضی
هستيم و فکر نکنند که حواسمان نيست .آنها فکر می کنند شيخ نمی بيند .حتما شيخ می بيند .چگونه می
تواند او ببيند؟ هللا می بيند .کافی است اين که به هر حال هللا می بيند .وظيفه شيخ است که مردم را جمع
کند در تج ّمعات ذکر ،صحبت دادن ،هدايت مردم و بهشان نشان دادن آنچه که درست است .شيخ دنبال
کالهبرداری نمی رود .اين را بهش دستور ندادن.
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"و هرگز در كار ديگران (تجسس نكنيد)" (سوره حجرات .)۱۲:اما حتی اگر اين کار را انجام
ندهيد ،هللا دوباره می کند که اين به گوش برسد و آن فرد بدبخت می شود .مراقب باش! شيخ هرگز پول
برای خودش نمی پرسد ،هرگز برای سود نمی پرسد .هر کس که بگويد که شيخ اين را دستور داد ،دارد
دروغ می گويد .کسانی که بخواهند ميتوانند به فقيران و نيازمندان بدهند .يا ممکن است آنها دارند برنامه
ريزی می کنند که يک درگاه يا مسجد بين هم بسازند .اگر دوست دارند ميتوانند بدهند و اگر دوست ندارند
ميتوانند ندهند .با اين حال ،بسيار مراقب باشيد اگر دارند حق را می گويند يا نه کسانی که ادعا می کنند،
"اين دستور از شيخ است .آن را به من بده تا من بتوانم آن را به او ببرم".

طريقت ،همون طور که گفتيم ،راه تمرين (آموزش) است ،نفس را تمرين (آموزش) دادن .بايد به
اين توجه کنيم .کسانی که وارد طريقت می شوند نه بايد برای دنيوی کنند اما بايد برای سود واقعی و برای
آخرت را به دست آوردن .چونکه به سه يا پنج سکه در اين دنيا نمی توانيم بگيم سود است .آن يک آسيب
است و يک سود نيست .يک سود نيست بلکه يک آسيب است .آنچه نياز داريم به دست آوردن آخرت است.
داريم وارد طريقت برای سود های و مفيد های آخرت می شويم.
طريقت نفس يک فرد به آرامی تمرين می دهد (آموزش می کند) ،به آرامی و به تدريج مثل يک
مدرسه .آن را بالفاصله اتفاق نمی افتد .گاهی اوقات دراويش ها وارد طريقت می شوند و می بينيد آنها
دارند سعی می کنند در يک ماه آنچه که بزرگترين شيخ نميتواند انجام بدهد .وارد طريقت می شوند مثل
يک اسب يورتمه رفتن .روز و شب می پرستند ،نماز می خوانند ،دعا می کنند ،و روزه می گيرند .برادرم،
آن را با آرامی انجام بده .آنقدر انجام نه ده .فقط ميتوانند يک ماه اين را تح ّمل کنند .سپس يا فرار می کنند
و يا پايين می آيند تا آنچه که ميتوانند کنترل کنند.
طريقت ،حمان تور که گفتيم ،چيزی نيست که در يک و يا دو روز کار می کند ،بلکه برای همه
عمر طول دارد  .اگر می توانيد هر روز يک درس به نفس تان بدهيد ،اگر نميتوانيد ،سپس هر هفته ،و اگر
کار های که نمی تواند سعی می کنيد ،انشاءهللا در پايان با خواست هللا (از اين دنيا) پاک (تميز) بيرون می
رويد .باشد که خداوند همه ما را در اين راه تميز بگذارد .انشاءهللا ادامه بدهيم تا تميز (پاک) بشويم.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه
حضرت شيخ محمد محمت عادل
 ۳رجب  ،۱۴۳۸درگاه أكبابا ،پس از حضرة

