
 
 
 
 
 
 
 

 از هللا لطفی 

 

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

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

 . مدد.انصاری ايوب ابو

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 از آغاز،  مردم خوب است. انجمناست. اين يک  انجمنصحبت. و خير در  با ايستاده ما طريقت

مان دنبال مردم خوب هستيم  تتجّمعار به هللا، در هر جای که ميرويم، در مردم بد خير نيست. شک انجمن

 دو ره( درگاه سلطان ايوب) اينجا معمول طور بهو سعی می کنيم با مردم خوب بمانيم. کمی سفر رفتيم. 

 تندهس نزديک ها مکان اين حال، هر به .بود گذشته که آمديم ،از آخرين بار،دو ماه  تقريبا اما ،آيم می هفته

درگاه های ديگر خودمان را پيدا می کنيم.  در ،نه باشد اينجا در اگر. خودمان را پيدا می کنيم دوباره و

  آنچه مهم است، که قالب ها باهم باشند.

 

 قلب يک در آنها همه رويم، می که جای هر. بود کاشته دنيا سراسر در را ها دانه اين شيخ موالنا

. است موالنا از کرامت يک عنوان به کافی اندازه به اين. می دهد ادامه عشق همان همچنان و هستند،

نيز يک کرامت يک نفر را پيروی کنند بدون اينکه جماعت از بين برود ( اخوان) خواهران و برادران

هستند، اما آنها  زيادی( خيلی اولياء. کرامت ها با حضرت ها )اخوانموالنا شيخ است و يک لطف برای 

 اگر حتی و دهد می شخود بندگان برایاين ها را نشان نمی دهند. آنها کرامت را دوست ندارند، اما هللا 

  .ندخواه نمی آنها اين را

 

جل ) دخداون و بود، پايينخيلی  آب. رفت چاهيک  به و شد تشنه. ميرفت راه بيابان در اولياءيک 

 هللا ای: "گفت حضرت. لطف يک عنوان بهميرسيد،  والیرا باال آورد تا آنجای که به دست  آب جالله(

آب می دادن در هم  من به  (اعرابی) صحراهای  عربمی شدم اگر  رشاد ت اما است، يک لطف اين من،

به اين  هنوز هللا )جل جالله( اما ،کرامت ها را دوست ندارند اولياء،زمانی که آنها من را می زدن." آنها، 

  حال به آنها لطف های می دهد.

 

می  پرواز"برخی از موردی هايت    :گفت شاذلی طريقت شيخ ،لیشاذ آل ابوالحسن حضرت به

 آب در نيز انماهي ،می کنند پرواز نيز پرندگان: "داد جواب او." ميروند راه آب روی آنها از برخی ،کنند

سپس به او پرسيدن، "کرامت شما چيست؟ اگر مريد هايت اين را انجام می دهند،  ".ميکنند شنا اين بدون

را  من و نشود تقسيم من زير زمين که"، داد جواب او "!دهد نشان شما به کرامت های چه داند می خدا"

 است." برای يک مرد مثل خودم کرامت بزرگترين ايننه قورت )نه خورد(، 



 

 

 

 

 

 

 

اولياء اين طوری هستند. اين موضو ها برای شان جالب نيست )برای شان مربوط نيست(. با اين 

 که به يک جای بروند از قبل هاچيز همهحال، هللا عز و جل هر جای که ميروند بهشان لطف های می دهد. 

که آنها می ايستند، و جا های  ،آنها ميروند کجا. هستند آماده ،دنيا اين در، باال های درجه های مردم برای

. شوند می پاک کرد خواهد سفر آنها ی کهها جادهو است،  شده ريزی چه کار های انجام می دهند برنامه

 همان درمنتظر بشوند.  که اين بدون رد می شوند ديگر که می روند، جاهای يا و فرودگاه های همه در آنها

 آسان آنها برای چيز همه و جل اختصاص می کند. برای آن حضرت ها، هللا عز بندگان و مردم ای، شيوه

 آنها .گويد میکه هللا  آنچه دادن برای دارند وجودآنها . هللا هستند برای فقط آنها کهچون. است شده ساخته

 يا و برند می رنج آنها آيا که برای آنها مهم نيست، اين. گويد می هللا آنچه دادن نشان برای دارند وجود

 .نيست مهم آنها برای اين. هستند خوشحال

 

ها را تحّمل کرديم، اما نتوانستيم  بالمشکالت )سختی های( " گفت، عمر حضرت ما استاد

 تدوس را را تحّمل کنيم." بنابرين برا آنها سختی ها آسان تر هستند. آنها  راحتی بهروزیمشکالت های 

 تیح کنند می سعی آنها. ببرند لذت تنها به و راحت باشند دنيا در مداوم طور به خواهند نمی آنها. ندارند

 .است اين آنها هدف. را از دست ندهند دقيقه يک

 

ببينيد که بين هم خودشان را مقايسه می کنند.  اوقات گاهی حضرت ها را توانيد می همچنين 

 د؟ده می انجام کار دار چهشيخ تان " ،گفت بسطامی بايزيد حضرت مريد يک به مصری ذوالنونحضرت 

سالم به شيخ برسان. اين ممکن است؟ چگونه . رود میدار  کاروان که حالی درشيخ تان دار می خوابد 

 می مردم آموزش برای يکديگر بهچيزهای  اولياء و شيوخ اوقات گاهیو او پيام را فرستد. ميتوانيد؟ 

 از بلق( منزل) مرحله به رسيدندر  استعداد"به حضرت سالم برسان. : داد جواب بايزيد بنابراين .گويند

و درد و رنج می برند، او مثل اينکه  درا ميرون آنها که حالی در." هستی خواباست، در حالی که  کاروان

است  آنها از جلوتراو  اما است، خواب او کنند می فکر آنهاخواب است اما به درجه زودتر از آنها ميرسد. 

 . دآنجا که می خواب

 

جا ها نرفته،  بعضیسال گذاشته که به  ۲۰سال پيش رفته بود. جا های وجود دارد که موالنا شيخ 

 غييرتنرفته بود. شکر به هللا رفتيم و همه آنها يکسان هستند، هيچ چيزی  ۱۵ حدود درمکان ها  بعضیو به 

يست. همه آنها هستند، . ممکن است فکر کنيد آنجا هيچ شيخ وجود ندارد، که آنجا هيچ کی ناست کردهنه 

شکر به هللا، خيلی خوب پيشرفت می کنند در راهی که موالنا شيخ نشان داده بود با دستور های موالنا 

از مکان ها رفتيم، مکان های که هرگز فکر نمی کردی، فکر نمی کردی هيچ کی آنجا  بعضیشيخ. به 

ا ( موالنخواست) وضعنيز يک ه اند. بنابرين اين شد درست  خوبی های خيلی جماعت ماشاءهللا،باشد. 

اين  زمانی که به دنيا ديگر می روند.هستند  تر قوی بار هفت اولياءمی گفتند، ( است. او نيز تصرفشيخ )

  حق است. اين را با چشم های خودمان ديديم. نيز همه دارند اين را می بينند.

 

دادن قول  ،بدهند ادامه شيخ را موالناراه  خواستم مینکردن،  پيروی نفس خود را که افرادی

وجود دارند که نفس خود را پيروی می  برخی البته،. اند داشته نگه را خود قولآنها  که گفتند و ،(بيعت)

 ا اين قول ر که هنگامی. نمی کند ترک هم را آنها شيخ موالنا. ندنيست فرشته يک همه که همانطورکنند، 



 

 

 

 

 

 

 

را، يعنی که شيخ تا زمانی که ميميريد تو را ترک نمی کند. او کناره تو تا آخرين  بيعتانجام می دهيد، آن 

 به طوری که با ايمان از اين دنيا برويد.ميرويد،  لنفس باقی ميماند، تا زمانی که به دست عزرايي

 

 بعدسال  ۱۰ترک کنيد، و يا ممکن  بالفاصله( بيعت) هنگامی که يک بار آمدی، حتی اگر قول 

می گويد نظرت  ،کرديد ترک خواهيد می که زمان هر را آن اگر حتی؛ بعدسال  ۲۰، و يا دبر بگردي

که داديد، از حاال به بعد واصل هستيد )رابط داريد(.  قولاز اين  عقبعواض شهد، و می گويد که ميايد 

چيزی مهم نيست. آنچه برای آنها مهم هست، که قول خودشان را نگه دارند.  هيچبرای آنها مهم نيست، 

. کشندمی  خجالتآنها قول خودشان را نگه می دارند، اما افرادی که قول خود را نگه نمی دارند بعدا 

ميگيريد، آنها می گويند که تو را ترک نمی کنند. او  بيعتقول می دهند. هنگامی که  سعادتچونکه آنها 

: "هر کسی که از اين قول عقب بيايد، نفس خود را پيروی کرده و به نفس خودش خواند میرا  آيهاين 

. اما آنها آن نفر را حتی در آخر است ضررميرساند. و کسی که نفس خود را پيروی می کند در  آسيب

. خوب عملدارد، يک  پاداشآن درجه ها را به دست نمی آورد. همه چيز يک نجات می دهند، اما البته او 

 کی یکی این. خواند نمی نماز که کسی ود خواننماز می  روز در بار پنج که مرد يک بين تفاوت مثل

 است. مسلمان یک هم یکی آن و است، مسلمان

 

سال نماز در  ۸۰شود  مجبور می)جل جالله ( می گوید: "هر کسی که نماز نمی خواند،  هللا

سال است.  ۸۰بعد از همه فکر می کنید زندگی فرد  !دوره هر آخرت برای هر دوره بخواند." برای

سال راحت نماز نمی خوانید، یا برادر؟ نماز بخواند. یعنی، اسالً سخت نیست. آنچه سخت  ۰-۸برای چه 

است. او فریبت می دهد و نمی گذارد نماز بخوانید، روزه انجام بدهید، زکات بدهید  شیطان حیلهاست، 

)فرض(. حتی کسی که روزه می گیرد و نماز می خواند فکر می کند چگونه میتواند زکات را ندهد. اگر 

 آنحاضر، بهتان اجازه نمی دهند که حج بروید.  حال حال، در هر کنید...، آنها به حج صحبت در مورد

هَ إِالا هللاُ َوْحدَهُ اَل َشِرْیَك لَهُ َوأْشَهدُ : "كلمة الشهادة) شهادتین فقط. است کشی قرعه طریق از را
أَْشَهدُ أْن ال إلََٰ

دًا َعْبدُهُ َوَرُسولُهُ   .زمانی که آن را نیز می گوید است شده نجاماباقی می ماند.  در پایان"( أنا ُمَحما

 

، راهی نیست. برعکس از آنچه نشان می دهند است. شیطانراهی که نشان داده اند ان مردان 

. منظور شان با آن است دروغآن آزادی یک از اول، آزاد هستید و هر چه بخواهید میتوانید انجام بدهید. 

یگر ور های دآزادی است که می توانید آنچه شیطان دستور می دهد پیروی کنید، و آزاد نیستی برای دست

 زنا، الکل، نوشیدنانجام دادن. کار های خوب انجام ندهید، نماز نخوانید، و هیچ کاری انجام ندهید. 

آنها، آزادی این است. این طوری نیست. چنین آزادی وجود ندارد.  نظردزدی، و هر چی بخواهید. از 

ندگی تو را می برد. بدبخت می اگر نفس خود را آزاد بگذارید، از یک بدی به یک بدی دیگر در کال ز

 شوید نیز در این دنیا و در آخرت.   

 

راه زیبا است.  این. است (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر راه و هللا راه می دهند، نشان ها شیوخ که راه

 از ردد حتی فرد گفتیم، که همانطورکسانی که آن را پیروی می کنند هرگز در از دست دادن نیستند. 

  ستهخخواهند ببرند براینکه نفس شان  می رنج و درد بیشترحضرت ها حتی . دکن نمی احساس دنیا را

 



 

 

 

 

 

 

 

 و ضجه کوچکترین حتی آنهابر روی آنها سوار بشویم. بدون هیچ اعتراض.  که طوری بهتر بشود 

  .هستند مردم برای یک نمونه همیشه آنهانمی کنند.  زاری

 

 ممرد. اند داشته نگه بیشتر و بیشتر دور حضرت این از خودشان را ها سال خیلی برای مردم

 بودن.  برعکس کرده فراموشه بوده اند را داد نشانهای که  دستورالعمل با تمرین طریق از آنها ی کهراه

ها  این همهبشوید:  انتخاب، و تو میتوانید کنید می انتخاباین همیشه وجود داشت. آزاد هستید، خودت 

نکنید. آنچه که هللا داده است و راه هللا را پیروی کن، و خودت را راضی کن.  توجهبه آنها . هستند دروغ

برده ایم، خوب ها و بد ها،  رنج. براین شکر کنیم. همه باشند خوب های مردم نما سر همیشه باشد که

هستند. از حال به بعد زمان آنها است، و انشاءهللا  ایمان با مردم آنها اما خدا را شکر خوب ها آمده اند.

  تالش می کند زمان های سخت تر بیایند.  همیشه چونکه شیطانکسانی دیگری نمی آیند. 
 

 

وقت داد: "میتوانید هر چه قدر مردان بخواهید جمع کنید،  قیامت روز تا شیطان بههللا عز و جل 

ن، حتی می روند. دیگرا جهنم به نکنند توبه که کسانیند. کن بخشش طلبو بقیه را من می بخشم اگر آنها 

خواهش  دببخشبشوند، همه را می بخشم پس از که توبه کنند و  گناهان مرتکباگر آنها تا آنجا که بخواهند 

هللا  رحمت از امید. هللا را ندارد رحمت ها انسان از کس هیچ. است رحمان هللا. است آمرزندهکنند." هللا 

هَ إِالا هللاُ " گفتن از پسانجام بدهید  آنچه هر. نکنید قطع را
دًا  ،ال إلََٰ  روید.  می بهشت بههنوز  "َوَرُسولُهُ ُمَحما

 

 (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پیامبرزندگی می کرد.  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پیامبر( در زمان ىدحیة الكلب)

 ۷۰۰آمد.  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان پیامبرحضرت می خواست که مسلمان بشود. دعا او از  (سحابی)برای این اصحاب 

( دعا او را قبول هلالج لجهللا ). بود بزرگ قبیله یک رهبر اوشد.  مردان مسلمان می شدند اگر او مسلمان می

( حابهص) اصحاب. بود خوشحال (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پیامبر. دآممی  داشت ىدحیة الكلب کرد. به او گفتند که

 حضرت پيامبرداده بود. اما  انجام گذشته در شر بسیارینبودن چونکه ار فرد بود که  خوشحال آنقدر

 انجام تهاجمی های شیوه در های اعمال یا گویندب منفی چیزی هیچ اصحابنمی خواست که  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان

  .بی آید او که هنگامی بدهند

 

. او لباس مقدس کرد استقبال بالفاصلههنگامی که او ورد شد، او را  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پیامبر

را از  جبهخواهش کرد که آنجا بشیند. آن حضرت  او ازن و ی( گذاشت روی زمجبهد )بو پوشیدهکه 

کرد، روی سرش گذاشت، و آن را بوسید. او گفت، "نه، نمی توانم توی آن بشینم. اگر بخواهید  بلندزمین 

 من ید.من را همین اینجا ببارید، می توانید من را بزنید، و یا می توانید من را لعنت کنمیتوانی سر 

پرسيد، "چرا اين ها می گوييد؟" او جواب  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر. )حق من است( هستم آن سزاوار

نمی خواستم هیچ کسی  .کشتم مخودهای  دست با خودم دختران از ۷۰ ،مودب پادشاهداد، "هنگامی که 

ضرت ح" سپس ؟است بخشش قابل اين آياخودم را کاشتم.  دخترانخودم و  تکبرباشد بخاطر ( من ناپسری)

سال های بی  ۶۰هللا عز و جل می گويد، "من اين  وحی، در. آمد او به وحی و کرد نگاه (ملسو هيلع هللا ىلص) مان پيامبر

هَ إِالا هللاُ  را می بخشم با ايک " و ستم ظلمسال  ۶۰ اين ايمان ،
دًا ال إَلَٰ سال ها رم  ۷۰. اين "َوَرُسولُهُ ُمَحما

  نيز مو بخشم.
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 آن ...،شدن مسلمان از قبلانجام می دهيد  آنچه هر. ن بودبود مسلمان از قبل آن چون بخشيد هللا

هَ إِالا هللاُ می آيد هنگامی که " دنيا به را خود مادر از که است اين مثل
سال زندگی بد،  ۶۰" می گوييد. ال إلََٰ

هَ إِالا هللاُ " نفر کشتی، اما قبل از مسلمان شدن اتفاق افتاد. چند تا ۷۰
دًا  ،ال إلََٰ می  " در کال روزَوَرُسولُهُ ُمَحما

 گوييم، هللا ما را نمی بخشد؟ 

 

شاد بشوند چون اين  مردم همه دهيد اجازه( چنين بشارت خوبی داد به طور کهنه ترسيم. هلالج لجهللا )

مان،  گناهان، بخشيده می شود. هنگامی که آنقدر از آنچه انجام دادی است خوب بزرگيک بشارت 

 بطلاست که اين يک بشارت خوب است. که همه توبه و  دليل همين به. بخشيده می شوندمان  اشتباهات

 هللا دارد، وجود گناهان چه هر. دوباره می خواهيم بخشش طلب و توبهروز  هر آغاز از ماکنند.  بخشش

 .راضی باشد خداوند که باشد. دهد می تغيير خوب های اعمال با را آنها نيز

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

لُجمادی ۱۴  فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶االَوا


