
 
 
 
 
 
 
 

 ها طریقت برکت و مراکش 

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 مراکش به. ميرويم آلمان به سپس و مراکش به کرد، کمک سفر يک با هللا گذشته هفته هللا، به شکر

 سلطن يک هکم زير آنها پس است، سلطنت يک. رفتيم کشورها از بسياری به. ميرويم بار اولين برای

 و آرام سلطان با کشورها. سالطين با های مکان شمول به ها، جا همه رفتيم، ها مکان بسياری. هستند

 .هستند تر آميز صلح

 

 در ميرويم که است بار اولين ميبرند، باال را( ص) پيامبر حضرت افتخار که هستند کسانی آنها

 فتنه يک آنها است؟ ممنوع آن چرا. است ممنوع اينجا در. ندارد ووجود سلفی و وهابی هيچ که جايی يک

 آنها و گويد می هللا مرد. شود می وارد جا همه از شيطان و کنند می ايجاد فتنه که هستند کسانی آنها. است

 دشمنی باعث آنها. کنند می منحرف( ص) پيامبر راه راه از و هللا راه از را شما آنها .کنند می گمراه را شما

 .هستند فتنه و اسالم ميان در

 

 و جماعت وال سنت اهل تنها. است ممنوع آن و اند، کرده درک را آن آنها  دانند، می را اين آنها

 طريقت همه. دارد وجود طريقت ۴۱ البته. دارند وجود ها طريقت بسياری. دارد وجود ماشاءهللا ها طريقت

 اينجا در نقشبندی فقط. دارند وجود ها طريقت انواع مام تيجانيه، تا و سمان به شاذليه از. دارد وجود ها

 آن به نيازی هيچ سپس دارند، وجود ها طريقت از بسياری ماشآهلل که آنجا از نه؟ که چرا. ندارد وجود

 .ندارد وجود

 

 در. شد مسلمان سياه آفريقا همه که داد، انجام طريقت چه آن دهد؟ می انجام چه آنجا در طريقت

 با را آن همه بقيه، اما شد، باز جنگ با آفريقا شمال اوقات گاهی دارد، وجود شمال در ايمان که حالی

 ادامه ها طريقت توسط با بقيه شد، باز شمشير با آفريقا شمال از بخشی ششش. شادن اسالم وارد ها طريقت

 .بشوند اسال عاشق مردم آن شد باعث و کند می گسترش را اسالم طريقت. شد

 

 نفر هزار صدها نفر، ها ميليون.  شادند مسلمانان آنها همه تدريج به و بودند پرستان بت آنها همه

 مردم که هستند باعث ديگران و. است ها طريقت برکت اين است، آن برکت اين. شادند مسلمان مردم از

 ."هستيد مِشرک شما نيستيد، مسلمان شما" کنند، می متهم را مردم يا و زور به يا آنها. کند ترک را دين

 



 

 

 

 

 

 

 

 توانيد می ذهن يک با فرد يک. ببيند را آن توانيد می ذهن با شخص و است، روشن چيز بنابراين

. است روشن موضوع يک اين. نيستند راست راه در وهابی يا و سلفی نام به مردم از نوع اين که ببينيد

 می اخراج دين از مردم آنها که حالی در. کند می مسلمان را آنها و کند می صدا اسالم به را مردم طريقت

 .گويند می کافر و مشرک آنها به و کنند

 

 نياز گفتيم، که همانطور حال، اين با. کند محافظت انشاءهللا افراد چنين از( جالله جل)  هللا که

. بشوند مراکش مثل کشورهايی آنها که. بشوند افزايش آنها انشاءهللا .وايسن که بگويد آنها به کسی است

 اکثر در است طريقت مردم از بيش ها وهابی. رفتيم سلطانت با کشورها بسياری به گفتيم، که همانطور

 .اند يافته گسترش سرطان مثل جا همه در آنها. ها آنجا

 

 دارد، خود دست در حکومت ماشآهلل يکی اين. بدهند انجام کار هيچ نميتوانند آنها البته،

 اما هستند، سالطين ديگر جاهای در سالطين. ديگر جاهای به خالف بر .ديگر جاهای خالف بر

 خودش او گويم، می سلطان از سخن که هنگامی. دارد وجود قوانين دولت. کنند حکومت توانند نمی آنها

 مسئول سلطان هر و حاکم هر. است مسئول او که زيرا بگويد را اسالم دستورت بايد او و کند می حاکم را

 امن ديگر مردم شر از مسلمانان، ويژه به را، مردم هللا که. کند افزايش را خوب مردم تعداد هللا که. است

 .دارد نگا

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ شعبان ۲۴


