
 
 
 
 
 
 
 

 طریقت با اهل طریقت 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

ی طريقت است. يکی از هدف های طريقت نشان دادن زيبايی اساس های ستون از يکیصحبت 

ن انسا اوقات گاهی. . نيستند جدا طريقت و شريعت .است شريعت ماهيت طارقاسالم به انسان ها است. 

 مانی،عث دوران در. ميدانند منفی را ما و ميکنند انتقاد طارق انسان هايی عنوان به[ را ما] نميدانند که هايی

 اين اما نداشت، منفی نکته اين. می کرد مشارکت طريقت يک در هر کس و داشت طريقت يک هر کر

 باعث شدن هر انگيز، شگفت های برنامه با و يواش يواش ببرند، بين از را اسالم خواهند می کافر اهل

 اادعشدند، يا انسان های که  بر غلبهدر طول يک مدتی  جعلی شيخ نوع هر. ترسندب طريقت ها از کس

 ربا يک را انسان ها آنها. دادند انجام را نامناسب چيزهای و آمدند بيرون هستند، طريقت در که کردند می

و  . اين به انسان ها اخالقاست زيبا بسيار چيزشکر به هللا، طريقت  .دزدن تهمت بار چند اما نه، بار دو يا

 .باشند داشته دوست را يکديگر و کنند کمک يکديگرادب زيبا نشان می دهد تا 

  

تعداد زيادی  نقاط ازدر بعضی  .رويم می آسيا شرقی جنوب طرف به نيز امروز ما ،هللا اجازه با

 طريقت ها آنها و است شده وارد ها مکان بعضی در وهابی ذهنيت ايناز انسان های طريقت وجود دارد. 

 ادعا اوو جاهل در هر طرف وجود دارند.  نيست جور يکجهل تنها آنجا، جهل است.  .ميبينند منفی را

، اما مثل يک جاهل بيرون ميآيد. موالنا شيخ خيلی بار ها به آن طرف سفر کرد. است عالم يک که کند می

ان سفر آسو راه او را پيروی کنيم.  دهيم ادامهسفر کنيم، انشاءهللا راه او را  مسير آن به نيت کرديم که

 به هللا رنيت ما برای پول يا کار نيست، ما بخاطکرد )امين(.  خواهد کمکنيست، انشاءهللا خداوند ما را 

 شيخ ،اما .نداريم دادن انجام برای چيزی های دور مکان چنين در ما، صورت اين غير در .رويم می آنجا

 راست راه به را آنها و کنيم مراقبت آنها زالزم است ما ا .است کاشته در هر طرف زيادی های دانهافندی 

 آنها د؟شو می گناه مرتکب چگونه. کند می گناه گاهی اما باشد، خوب یشخصانسانی ميتواند  .کنيم دعوت

 بروند، اما هنگامی که در مورد يک اولياء صحبت می کنند،دعا کنند، به حج  بخوانند، نماز توانند می

ثر به آنها ا اين .شد خواهند بزرگ گناه يکحرف مفت می زنند، يا بر عليه او صحبت می کنند، مرتکب 

(. امين) انشاءهللا اين سفر خير باشد .رساند خواهندمی گذارد. به خودشان و به آن انسان های خوب ضرر 

 (.امين) فايده داشته باشدنيز برای آنها 

 

 می ابتدا همان از شيخ موالنا .هستند با ادب بسيار انسان های هستند، طرف آن در که انسان های

 تر ، همهدنپوشيد بود سفيد خالص کامال که با انسان های مثل اينها من رفتم به حج اولين بار وقتی : "گفت



 

 

 

 

 

 

 

 يتوهاب اين. گفت می به آنجا می رفت، اين را که وقت هر او." شدم خوشحال بسيار. کردم برخورد ،زتمي

 در ،نه سال ۵۰ حتی. اند ضرر رسانده بسيار گذشته سال ۵۰ در اين. شدند وارد سرطان يک مثل سلفی و

. دارند پولخيلی  دارند، پول آنها. اند شده پخش دنيا سراسر در سرطانآنها مثل  .شد آغاز ۷۰سال های 

عمر کند، اما خيلی  آن از پسکه  کنيد سرف مناسب مکان يک در را پول که است اين چيز نمهمتري

 اانسان ه و هستند قدرتمند دارند، پول آنها سرف می کنيد.نيز مکان بد  تی آن را درقبدی دارد و عواقب

 هللابا قدرت منوی داريم.  حمايتباشيم، شکر به هللا  ضعفهر چه قدر . کنند می تحصيل هر طرف در را

هللا انشاء. نيست دشواربرای هللا عز و جل هيچ چيز  .دهد شکست ضعيف بردگان با حتی راميتواند همه 

 هللاانشاءکه در راه رست نيستند.  انسان هاینيت ما از بين بردن کافر است و راه رست را نشان دادن به 

 که دکردن می فکر حتی آنها اگر. نيستند کردن فکر بهچونکه آنها قادر  .خدمت کنندر بهت در راه رست

 شواهد آنها دليل همين به و ،دارند( معلم) خواجه يک همچنين آنها. اند شده تبديل وهابيت به آنها چگونه

 ؟قبول نمی کنيد را طريقت امامان چرا پس ،قبول می کنيد را او شما .داشتند

 

با يک جاهل  مهم نيست چه قدر اما ،به آنها بگوييمکه مانده  خيلی و دندار وجود زيادی کلمات

 .برد می بين از را آنها نيز غرور اين .اند شده وارد رتکب و جهل به ها اين .است فايده بی کنيد، می تالش

 کند، هگنا انسان که است بهتر"گويد:  می او يم،دخوان می را حديث ديروز .کنند می افتخار شانخود به آنها

 که است چيزی آن از بهتر گناه حتی ".است چيزی که کند ادعا وباشد،  خودش راضی از و کامل اينکه تا

چنين  اما ،می شود وردتکبر  وقتیين فايده ندارد ا. می شود دارد غروراو ورد  چونکه دهد، می انجاماو 

 .کنند می افتخار خودشان به که هستند انسان های از زيادی تعداد. فزونی يافتهانسان ها در هر طرف 

 

 رويمبا سالمتی ب انشاءهللا .(امين) کند ها کمک ما به همه خداوندهستيم، انشاءهللا  ضعيف بندگان ما

د آنجا خير باشد، و با برکت باش انشاءهللا برای انسان های اينجا و .(امين)و فايده داشته باشد  و برگرديم،

 کند تفظاحم را ما همه هللا. است شر زمان ،فتنه زمان اين .بگيريم قرار محافظتهمه ما تحت . (امين)

 .(امين) برسيم عليه سالم مهدی سالمتی امام به توانيمب ما . انشاءهللا(امين)

 

 .من هللا التوفيق و

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ راآلخربيع ۲۲


