
 
 
 
 
 
 
 

 رحمت دریای

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 يک اين. هستند ماندگار ها انجمن اين. ماشآهلل. باشند مداوم طور به گردهمايی اين شاءهللا،

 را خوب راه و داد، نشان را راست راه کرده، خلق را مردم ّجل و ّعز هللا. نيست کسی همه برای قسمت

 صد. خواهد نمی را آن شيطان. خواهد نمی را آن شان نفس. نميايند خيلی راه اين به مردم اما داد، نشان

  آن. است کار هر با اينطوری. بدهند انجام خوب عمل يک کنند می تالش مردم که زمانی ميايند موانع

 خراب اما است، سخت ساختند" ميگويند. دادن انجام خوب کارهای است سخت. دادن انجام است سخت

 .است نوع اين از اين". است آسان کردن

 

 تا حجاری و بتراشند اندک اندک و گيرند، می خشن سنگ يک مثل را ما شيوخ و افندی شيخ

 زيبايی آنها. دهند می ياد ها ما به و کنند می دارست زيبا گوهر يک آنها. کنند درست زيبا حکاکی يک

 مردم عنوان به راه اين در مردم که طوری به. دهند می نشان زيبا چيزهای مردم به و دهند می آموزش

 بهترين خود آموزان دانش و خود های مريد آموزش برای خواهند می شيوخ است، شده شناخته خوب

 را شيخ و کنند می کمک را شيخ آموزش، برای هستند آماده که افرادی. زمان اکثر در( ادب) رفتار

 .کنند می خوشحال

 

 های آموزش و ادب آموزش شيخ هر. شايد برخی کنند، می قبول را کس هر شيوخ برخی

 می قبول را همه شيخ موالنا مثل ها شيخ برخی. کنند نمی قبول را کس هر شيخ برخی. دارد مختلف

 می اين برای تشکر خيلی شيوخ اين ،"هللا" يک گفتند بد ادب انقدر ميان در و راه اين به آمدن. کنند

 دهند می نشان خوب ادب که( اخوان) خواهران و برادران برای دارند ديگری عشق يک آنها اما،. گويند

 .شدن پيروز خودشان نفس از واقعا  

 

 نه آنها به چيز هيچ شيخ بودن، شده وارد راه اين در که گفتند می که بودند مردم از بسياری

  آخرت در شيخ موالنا حاضر حال در اما کرد، می تحمل را همه شيخ موالنا .آمدن اينطوری و گفت،

 همين در و است آنها با حق کنم می فکر برخی و هستند، پشيمان حاضر حال در افراد از برخی. است

 .نداريم آنها به گفتن برای چيز هيچ. دهند می ادامه راه

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 بد راه به کنند، می تميز را خود نفس کنند، می اطاعت دنيا اين در را خود شيخ که کسانی

 به عشق با و ،(ص) پيامبر به عشق با هللا، به عشق با راست؛ راه در و صداقت با اما ريا بدون نميروند؛

 درجه. شوند می تر نزديک آنها به آخرت در که دهند می انجام گويند می چه آن ا اطاعت را آنها اوليای؛

 آنها قدر چه هر. است داد، انجام آنها که های خوب به توجه با و داد انجام که خدمات به توجه با کس هر

 می او به نزديک بيشتر خيلی آنها کردن، اطاعت بيشتر را او دستورات و کردن پيروی بيشتر را شيخ

 .شوند

 

 و ميبينند را سود اين دوباره آنها کردن، اطاعت دستور هزار يک شيخ موالنا زا آنها اگر حتی

 افرادی  درجه هنوز،. شود می بيشتر خيلی درجش  اما. روند می آخرت در خود شيخ سوی به حرکت

 آنها به که نيست الزم شيخ و کنند، می  اطاعت را او اظهارات و دستورات و هستند، خود شيخ با که

 .هستند متفاوت بسيار آنها بدهد، تذکر

 

 می رکعت هزار شب هر او. هستند اولياء که های زن از بود، زن يک عدويه رابعه حضرت

 پاداش برای کار اين" داد، پاسخ او" دهيد؟ می انجام را کار اين چرا" پرسيدن، او به که وقتی. خواند

 آمت از ضعيف زن يک حتی که بگويم و ببينند که اين برای ديگر کشورهای به گفتم فقط را اين. نيست

. کنيند نگاه را ادب." دهم می انجام دليل اين رای ب فقط. خواند می رکعت هزار شب هر اکرم رسول

 آنچه دادن نشان برای فقط اين و. خوابيد نه شب در حضرت اين که يعنی رکعت هزار. است ادب خيلی

 او که است راه در که گويد می او .است شده مقايسه ديگر کشورهای به پيامبر آمت از خوب آمت يک

 و او ايمان قدرت  دهد می نشان آنجا،. بدهند انجام او از بيش توانند می ديگران و است ضعيف زن يک

 .دارد پيامبر حضرت به او که عشق

 

. گفت نه برسند آسيب را کسی که کلمه يک او. گفت نه کسی هيچ به بد کلمه يک شيخ موالنا

 که: "گويدمی او شيطان، برای حتی. نداشت دوست که بود کلمه يک. نيامد بيرون او دهان از لعن هرگز

 از را آن خواست نمی شيخ موالنا اما بگويد، را کلمه آن توانست می." است سزاوارش چه آن کند پيدا او

 برای همه، برای اخوان، برای داد، ها ما برای خوب های چيز او هللا، به شکر. بياورد بيرون دهانش

 او از بد که افراد از برخی حتی مردم، از بسياری. شناختند نمی را او يا و ميشناختند، را او که افرادی

  ما شيخ. است آمرزنده خداوند. هستند پشيمان آنها که زمانی تا بخشد می هللا. بودند پشيمان کردن می فکر

 .بخشيدن همچنين. دارد دوست حد از بيش را تحمل

 

 نشان رحمت مردم به و هللا های فرمان دادن انجام:  گويم می طريقت و تصوف چيزها اين به

 رحمت البته،. باشيم داشته رحمت موجودات همه با داريم نياز اما مردم، به تنها نه .بودن مهربان و دادن

 همه او گفتيم، که همانطور. کند نجات جهنم به رفتن از مردم خواهد می که چرا شود می آغاز مردم با

. است پاک خودخواهی از کامل طور به که کسی مورد در اين. شان نجات برای کرد می تحمل را چيز

 .است پاک روح او

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 گويند، می برعکس کامل که است مردم از بسياری. ندارد وجود طريقت در خودخواهی

 آنها. ندارد وجود( مشايخ) شيوخ با چيزی چنين!" جهنم ته به بروند آنها بگذارنيد! بميرند آنها بگذارنيد"

 جهنم از را آنها برويم و ، کرده خلق هللا که است بنده يک اين کرده، خلق هللا را افراد اين" ميگويند،

 کار اين تنها آنها .جهنم از را شما کردن نجات با آورند نمی دست به مادی چيزهای هيچ او." کنيم نجات

 بميرند، حيوانات خيلی اگر حتی. است مردم با رحمت اين. ميدن انجام هللا های نعمت و هللا خاطر به را

 دليل همين به .است دنيا اين از پس انسان زندگی است، مهم که آنچه اما روند، می و شوند می کثيف آنها

 .کنند نجات را آنها کنند می سعی شيوخ است

 

 وقايع هم ديگران البته. هستند وقايع ها شيوخ آنها. هستند اينطوری ها شيوخ گفتيم، که همانطور

 خود قدرت به توجه با آن. اند آمده آنها اطراف در که کسانی با کنند حل توانند می فقط آنها اما هستند،

 می کمک را آنها و کنند می قبول را نفر چند آنها از برخی و کنند، می قبول را همه آنها از برخی. است

 می رومي موالنا حضرت مثل اولياء بزرگترين و ما شيخ اما دهند، می انجام را خود های درجه. کنند

 همه برای کافی اندازه به را آن و است، بزرگ رحمت دريای. ببرند هللا رحمت دريای به را همه خواهند

 هم آن حتی بشوند، رحمت ريای اين از نقطه يک وارد مردم همه اگر است؟ کافی که چی يعنی. است

 در خاکش و گرد حتی .است مردم همه برای خيلی هللا عظمت و سلطنت. است مردم برای حد از بيش

 .است بزرگتر گرفته نظر

 

 چونکه. انشاءهللا بگذرد ها ما قلب در را عشق اين را، خدمات اين را، ايمان اين به خداوند که

 .است مهم محبت اين و عشق اين

 

 همه شيخ موالنا. کند می کار انشاءهللا. ندارد وجود ايمان که زمانی کنند نمی کار ها قضيه اين

. ميکشند عذاب که در مردم به اطراف مردم به کردن کمک ها سال برای او .کاشت دانه يک مثل را شما

 چونکه. رفت دنيا جاهای همه در و بودن، اطراف در که کسانی به رفت، بودن نزديک که کسانی به او

. شدن اولياء و مسلمان کافران از بسياری سپسی،. کند( والی) حضرت يک را کافر خواست می او

 برای رفت جا همه او. بود خودش با انرژيش که زمانی تا توقف بدون رفت جا همه در شيخ موالنا

 آوری جمع حال در رسيد، او که مردمی او، مريد هر که ميبينيم واقعا  . است او حکمت اين. کردن دعوت

 .داد راز يک آنها به او. هستند

 

 ديده تجهيزات و آالت ماشين در تواند نمی که دارد قدرتی کند، می نگاه او که هنگامی او، نظر

 قلب که شود می باعث او. اند رسيده قدوسيت به که کسانی راز و است بودن والی راز هم اين. شود

 کاری هيچ او اگر حتی. شود می باز آرامی به او کليد، اين با. است قلب کليد او و کند، کار بالفاصله

 را او راز  کند تقديس خداوند که. است مردم برای مفيد او و شوند می جلب حالت آن به مردم نداد، انجام

 .باشد دسترس ر او( همت) حمايت انشاءهللا و بشود، می باال او درجه که ،(سره قدس)
 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 سالطان ابوايوب درگاه ،۱۴۳۶ شعبان ۵


