
 
 
 
 
 
 
 

 طریقت اهداف 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .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

 ر.شيخ محمد ناظم الحقاني، دستوشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

انسان  .برسيد به نظر يک انسان کامليد، تا خوبی باش انسانیتا طريق برای تربيت ادب است، 

"ما  ؛آنها دو روز می آيند شان چيزی ديگر است، اينجا بيهوده هستند. قصدآمدند و مطريقت به  های که

ما  مان ديديم، (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر را ديدم،مان  (ملسو هيلع هللا ىلص) پيامبر، ما اصحاب ديديمما آن را را ديدم،  اين

سپس  ون می آيند،آنها بير می گويند، ..."يم، ما با او صحبت کرديمصحبت کرديم، ما به آرامگاه شيخ رفت

های طريقت راضی نيستند، با امر ها راضی نيستند، با هيچ  وظيفهمی کنند. آنها با  رقابتديگران  با آنها

کن است رسوايی باشد. نياز به حتی اين يک بيماری است؛ بيماری روانی، يا مم چيزی راضی نيستند.

 به چنين انسانها نيست.اهميت 

 

. اين چيزی نيست جز است تربيت نفسشريعت مناسب است، برای  باطريقه ما باز است، 

 ..." به اين الزم است خيلی دقت کنيم.هستم آنکه می گويد: "من مثل اين هستم، من مثل  انسانخودخواهی 

مياندازد، و باعث می شود آنها  به زمين آدم ها را آنشيطان می دهيم،  طريقت دريک قدم که به زودی 

 ،شيخ کسی را نمی کشدهرگز، طريقت ادب است.  به طريقت ندارند انجام بدهند. هچيز های که هيچ عالق

ا هيچ کسی ری می کند. شيخ خداحافظاستقبال می کند، همه کسانی که ميروند  همه کسانی که می آيند

اين آن  .اين هرگزمی آييد،  سپسشما بلند می شويد و به شخص ديگری می رويد، اگر بيرون نمی کند اما 

 ا انجامآن ر شما انجام می دهيد، رااين شما ، می کنيدارسال شما يک مسج  جای که فکر می کنيد نيست.

می کنند، به  شکايت دولتطريقت ندارند، به  هيچ خبری ازمی دهد... انسانها  را انجام ايناو می دهيد، 

با که  تیوقدرب باز است،  هر کسی که هللا فرستدبرای  .است ها قلب ما ها همسئلمی کنند.  شکايتپليس 

 او را به مکان ديگری می فرستد. هللادوست ندارد،  ها ما

 

قت وهمه خبری از طريقت ندارند.  که هيچکسانی  به خصوص دقت کنيد است الزم به همين دليل

 ن رااياگر  نمی کند. به اين دقت کنيد.کيف  با اين هر کسدهيم،  جوابهر کسی  حال مسجنداريم که به 

ايد تنها بنمی کنيم اما  بيرونهيچ کس را  ميتواند برود. ميل داشته باشد شکه قلب جایدوست ندارد، به هر 

 خوب است. .هر جای که قلب تان ميل دارد بايد برويد، اگر اينجا است د.يبه ما دار ميل، اگر بيايد

 

دهيد، همين کار ب"اين را مثل اين انجام  به شيخ نميتوانيد. است دمی خواهشيخ  طريقت، هر چه

  نينهللا راهی به چ شکايت می کند يا چيزی را دوست ندارد، ی کهبنابراين هر کس. بگوئيد.." را بکنيد.



 

 

 

 

 

 

 

( همه ق. شيخ بابا )بودن انسانهایبسياری  بابا )ق( شيخدر زمان سی نشان می دهد براينکه ترک کند. ک

 می کند. تحّملشيخ آنها را اما  است، چه کسی نيست، شيخ می داند. . چه کسیبه ما تعريف کردرا 

  

نين که چتا زمانی تحملش می کند، می رساند،  ضررديگران  به با اينکه .کند می تحّمل مجبورا  و ا

 .است وظيفه، اين يک را بيگانه کنند ملتآنها اين است که وظيفه ، ظاهرا   می کند. خود را دورافرادی 

کند، وفق م امتحاناتما را در اين  نمی کنند ميروند. هللا تحّملکسانی که می کنند ميمانند،  تحّملکسانی که 

 نفس مان را پيروی نکنيم.

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰جمادی االخر ۲۹


