
 
 
 
 
 
 
 

 دهد می یاد را اَدب طریقت

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

 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

 

 

 را هللا موقع هيچ(. جالله جل) هللا از ترسيم به هميشه ما که است( ص) پيامبر حضرت نصيحت

 شما آنچه هر داند می او و کنيد قايم را خود جا هيچ توانيد نمی شما. بيند می را شما هللا. کنيد نه فراموش

 به احترام اولياء، به احترام .ما( ص) پيامبر حضرت از ايمان از توصيف يک اين. دهيد می انجام

 الطريقة. "دهد می ياد طريقت که چيزهای همه هست والدين به نسبت به درخور و احترام و دانشمندان،

 .است اَدب طريقت همه ."ب   آدا كلها

 

 چيز يک عنوان به مسلمانان، ميان ،در اَدب. است رفته طريقت که زمانی ماند نمی اَدب هيچ

 والدين به نسبت. شده گرفته نظر در زمان از بيشتر آور شرم و. است رفته بين از زيبا ويژه   و خوب

 هنگامی. ندارند اَدب هيچ و چيز، هيچ ندارد، طريقت جديد نسل. است خوب داشتن خوب اَدب و مطيع

 خنده نکته يک به و اند کرده تبديل مسخره به خوب ويژگی يک از اَدب آنها مانند، نمی ها طريقت که

 .دار

 

 عثمانی که زمانی. افتاد اتفاقی چه که است اين و شد ممنوع ها طريقت البته، ،(آناتولی) اينجا در

 ممنوع اسالمی کشورهای از برخی در طريقت. آمد ديگر کشورهای در ديگر شيطانان بودند، رفته ها

 می نگاه منفی ای شيوه با را آن آنها نکنند، ممنوع را طريقت آنها اگر حتی ديگر، کشورهای در. است

 .کنند

 

 اينجا تا. دهيد می نشان احترام و اَدب شما که هنگامی دادی انجام گناه يک شما گويند می آنها

 آنها هستند، مسلمان خودشان کنند می فکر افرادها اين. کنند می پيروی حد اين تا را شيطان آنها رسيدن،

 که افرادی و است طريقت در مردم برای شايسته توهين يک کنند می فکر آنها. گيرند می روزه و نماز

 .افتد می اتفاق بينيم می ما که وضعيت او آنجا، افتد؟ می اتفاقی چه بعد. دهند می نشان اَدب

 

 را آن او. داد ياد( ص) پيامبر حضرت به ادب ّجل و ّعز هللا. گرفتند ياد را ادب است مهم بسيار

 و ها، حضرت به عالمان عالمان، به صحابه. داد ياد هم صحابه به را آن و داد، ياد مردم به داد، ياد ما به

 .آيد می جهت اين در. ها درويش به ها حضرت

 



 

 

 

 

 

 

 

 آنها البته،. دهند می انجام اَدب از خارج در را چيز همه مردم. نوشيدن و خوردن با است همان

 يا شيوخ هيچ اند، شده بسته زاويا ها، درگاه صوفی، تکيه طريقت، که وقتی که چرا. ندارند گسل هيچ

 مستان، آنجا، در بود؟ مانده باقی اطراف آن در کی. دادن ياد برای ندارند وجود هستند علمی که افرادی

 .بود نه مانده باقی اطراف در ديگری کس هيچ. بودند مانده باقی جويان خود و هستند خودخواه که آنهايی

 

 آن از بسياری چگونه. است صحابه و اولياء از پر را آن است، پر ما آناتولی هللا به شکر

 مسجد در که آنهايی به االنصاری ايوب[ ابو] حضرت با کردند شروع هستيند؟ اينجا ها حضرت

 سنبل افندی، مرکز: است اولياء با همان. دارند وجود اينجا در صحابه از بسياری هستند، زيرزمينی

 الدين جمال حضرت دبتی، مصطفی حضرت هودايی، محمود عزيز حضرت افندی، يحيی افندی،

 .است پر استانبول الحسينيی الغموقی

 

 حضرت آنجا، به راه در. دارد وجود آنکارا در ولی بايرام حاجی استانبول، از بيرون در

 سمت در و راست سمت در ديگر هللا فقير و قََرنی اويس بود، الكهف اصحاب از آن توکادی، خيرالدين

 قيانوس اينها. تبريزی شمس حضرت و ،[رومي] موالنا حضرت قونيه، در آن از پس. دارند وجود چپ

 تحت روز هر شدن مسلمان مردم از نفر هزاران. است روان هم هنوز آنها کرامت و دانش. هستند ها

 .آنها دانش تاثير

 

 نعمت يک تنها نه او. بشريت تمام برای و است ما کشور برای نعمت بزرگترين موالنا حضرت

 خوانيم،  می را او مقدس های کتاب ما. است بشريت تمام برای حتی اما است، ما کشور برای بزرگ

. خوانيم می را دوم جلد حد از بيش. بود اول جلد او. خلوت اولين در بار اولين برای را شريف مثنوی

 آن مورد در و  ديديم می را مثنوی بوديم بچه که هنگامی. بيشتر هميشه کند زياد را او درجه هللا که باشد

 آن ما. بود آن آنچه کنيم نمی درک ما اما دارد، می نگاه کنار در را آن او. ميشنيديم( ق) شيخ موالنا از

 .است اقيانوس دريا، آن ماشاءهللا و رويم می خلوت که زمانی  کنيم می باز را

 

 حضرت چونکه هست اين از بيشتر بسيار آن. کرد جلب خود به را اروپايی از خيلی عالقه

 بزرگترين گويند می که آنهايی برای مثنوی در جزئيات کوچکترين به دهد می توضيح رومی موالنا

 گذاشت اثر زياد بسيار ما روی بر. کنند نمی صحبت که موارد آن راجب و شناسان، جامعه روانشناسان،

 .نداشتيم خواندن را آن برای ديگر فرصت يک ما اما. هللا شکر به

 

 اين مثل قدرتمند انقدر کار هيچ ما که است هللا حکمت اما آمد، آن از پس آثاری از بسياری

 توسط مردم از بسياری ماشآهلل. است شده نوشته پيش سال ۸۰۰ـ۷۰۰ که که است کار يک اين. نديديم

 می آنها. دارند وجود هم اطراف جويان خود همچنين متاسفانه حال، اين با. شدند می هدايت آن اثرات

 زبان در بيان. گفت نه موقع هيچ او که چيزهايی گفتن با رومی موالنا حضرت به کنند تهمت خواهند

 که کس هر که شکر را خدا." ماليدن خاک با شود نمی را خورشيد: "گويد می که دارد وجود ترکی

 می او. است خورشيد يک و جواهر يک او که آنجا از. ندارد ارزهش آن کند، صحبت تواند می بخواهد

 .درخشت



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت مردم اکثر که چونکه کند تأثير تحت تواند نمی رومی موالنا حضرت به چيز هيچ

 تا که هستند کسانی و کنند می درک که هستند کسانی. کردند نمی درک را خود زمان طول در موالنا

 خوانند، نمی نماز آنها. هستند خود منافع برای موالنا دنبال به ادعا که کسانی سپس. نکردند ردک حاال

 متناسب سالم با که چيزهايی و دارند، وجود غريب و عجيب های چيز  نوع همه از کنند، نمی دعا

 نمی را چيزی چنين هرگز موالنا دانم، می من!" هستم موالنا پيرو من: "سپس و دارند، وجود نيستند

 .اند کرده درک اشتباه آنها. است نادرست کردن درک آنها که چيزی اما. پذيرد

 

 حتی. گويد می ها داستان و داد ها نمونه زيباترين دهد، می توضيحات بهترين موالن حضرت

 يا بخواندند را او  که زمانی  کنند درک را او توانند می کردن درک را او برای دارند مشکل که افرادی

 .دارند وجود بدهند توضيح را او و کنند مطالعه را او هستند اماده که دانشمندان لبته. بدهند گوش را او

 

 کايتاززاده: بود قبرس مولوی شيخ آخرين بود، ناظم همچنين او نام ،(ق) شيخ موالنا پدربزرگ

 ضرب... افتاد می اتفاق اينجا در چيزی که هنگامی. بود زمان آن در شيخ آخرين او. افندی ناظم محمت

 بسته اينجا زاوية زودی به." گيرد می سرما کسی آنجا کند، می عطسه اينجا در کسی اگر" چيست؟ المثل

 حالی در. اند کرده تغيير را الفبا و اند بسته را ها زاوية آنها او نام به گرايیعمل يک عنوان به اند، شده

 .بود بريتانيا دولت تحت اينجا بود، نه  موضوع اين( قبرس) اينجا در که

 

. آيد می او از افندی ناظم محمت کايتاززاده تبار. کنيم می صحبت موالنا با مورد اين در ما

 يک اين. بخوانند را او کار اّول بايد مردم. آيد می ذهن به دراويش رقص مولوی، گويد می کسی هنگامی

. کنيد درک را آن توانيد می شما اما شده نوشته پيش سال ۸۰۰ـ۷۰۰ اين. دهيم می توصيه که است کار

 را چيز هيچ شما که است تازه کتابهای حاضر حال در. کنيد می درک را داده توضيح چيزهايی همه شما

 .نيست درک قابل چيز هيچ اما خوانيد توانيد می. کنيد نمی درک

 

 بيهوده؟ در خوانيد می را آن شما چرا فهميد، نمی شما که آنجا از. بخوان را قرآن  او جای به

 و بخوان را الخيرات داليل بخوان، را قرآن. نيستيد روز هر ها چيزی همان خواندن به مجبور شما

 که چيزی خواندن نداره فايده هيچ. نويسد می بازگشت در را پاداش( جالله جل) هللا. بدهيد انجام تسبيح

 همان خواندن حال در شما اما. بخوانيد بار يک شما که کنيم درک توانيم می ما. کنيد نمی درک شما

 .است وقت اتالف يک هم اين. کنيد نمی درک چيزی هيچ شما و بارها، و بارها ها، چيزی

 

 انواع هر و را ادب کنند می سعی ها طريقت گفتيم، که همانطور. هست طريقت يک هم مولويه

 پايان به اسالم حاال از. "است روشن آنها به توجه با جا همه در اسالم خورشيد. بدهند آيد است زيبايی

 که هنگامی. گويند می آنها" نکرديم، ترک را چيز هيچ و و رسانديم پايان به را چيزها همه ما رسيد،

 اينجا در ما مردم بنابراين. کردند مجبور را خودشان اراده برابر در ها مردم آنها شد، تمام ها عثمانی

 بر صد در صد شوند می انجام مجبوری که چيزهايی. ندادن انجام خودشان اراده با هارا چيز اين همه

 .شد انجام آنها همه بود، ما مردم سنت و آداب عليه بر چه هر. هستند اسالم عليه

 



 

 

 

 

 

 

 

 عذاب خيلی آنها دادن، انجام شدت با که ديدن آنها. داشت نه نيازی هيچ را اينها دادن انجام

 دوباره شعله يک ناگهان به خاکستر، اين. بازگشتند  آنها: بود شده تمام چيز همه که وقتی و رساندن،

 تالش بار اين. کردن خاموش را آتش اين برای دنيا سراسر از حمله حال در نها حاض حال در و. شدن

 .است خوبی با را او کردند خاموش برای آنها

 

 جز چيزی. است آنها سر پشت شيطان. است ما ياور انشاءهللا هللا. است ما با( جالله جل) هللا

 .است باخت هم هستند شياطين با که ها مردم پايان. رسد نمی شيطان از انسان برای باخت نتايج و آسيب

 

 واقعی شيوخ بايد آنها بمانند، طريقت از دور بايد نا آنها که دوباره اسالم دنيا به گفتند حال در ما

 و آيد بی راست راه به مردم که طوری به کنند پيدا را آن را آنها دهيد اجازه. واقعی مرشد و و کنند پيدا

 ديگر، گروهی. هستند وصل( ص) پيامبر حضرت به ها طريقت گفتيم، که همانطور. بگيرند ياد ادب

 .  هستند وصل دنيا به آنها. نيستند وسل که کسانی و های جوامع

 

 می وسل که هنگامی. هستند وسل دنيا به ديگران است، وسل( ص) پيامبر حضرت به طريقت

 پشتيبان و ياور هللا که. دارد نگه امن را ما هللا. روند می هستد خود منافع که جای هر به آنها دنيا، به شود

 عثمانی هللا به شکر. هستند اينجا عثمانی است، اينجا اسالم سر انشاءهللا. است فتنه زمان اين. باشد ما

 .اند نمرده

 

 عليه که کسانی. است شده اشاره عثمانی که زمانی شوند می خوشحال مسلمانان و ميلرزد دنيا

. کرد می خواهد توقف ها انسان قلب و بار سه" عثمانی" بگوييد. ترس از لرزيدن می هستند مسلمانان

 را طريقت عشق و طريقت ادب عثمانی. داد عثمانی به را اين هللا. دارد وجود( هيبة) عظمت چنين

 .دارند

 

 هستيم، او برای انتظار به هميشه. بدهد انشاءهللا مسلمانان برای رئيس يک هللا. باشد ما ياور هللا

 حالت و هستند پراکنده يک در که مسلمانان اين تمام کند می جمع سالم عليه مهدی. سالم عليه مهدی

 .هللا خواست به بدبختی

 

 با کسانی که شر. دارد می نگه امن را ها مکان اين و را کشور اين هللا انشاءهللا زمان، آن تا

 آنها به خداوند که باشند، دشت آنها تله چه هر. برگردد خودشان به ميرسانند اسالم به و جا اين به بد چشم

  .انشاءهللا دارد نگه امن را ما هللا. تواناست چيز همه بر هللا. برگردد را او

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 سالطان ابوايوب درگاه ،۱۴۳۷ األولى جمادى ۲۲


