
 

    

 

 الخلوة وتربية النفس

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الفائز الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

. يعيننا  هللا.  نرى ناودع.  اآلن حتىت سهلة كان فقد.  لنا بالنسبةهذه الخلوة  ستستمر كم سنرى.  يوما ربعينأل قمنا بالخلوة هلل الحمد

 .واألضداد  الناس لتحمل يوما أربعين لمدة واحد مكان في بقينا.  لتحملل به القيام واجب هو هذا ألن ستمرت أن نرجو

 ، نخرج عندما شخص أي من نزعجن لن ، فصاعدا اآلن من قد انتهت تفكر كنت كما تماما.  هناك شيء وكل ، الشيطان ،تجاهد النفس 

 أيام، ثالثة يومين، يوم،.  كذلك تليس النفس لألسف عذر، لديه حيث أن كل شخص الجميع مع متسامحين نكونس ، شخص يأل نُسيئ لن

 ؟ المقبل األسبوع في بعنف البعض انبعض سنشتم كيف.  اآلن حتى أيام ثالثة مرت.  نرى ناودع.  الصراخب بدأت الرابع اليوم وفي

 تفعل ال: إلستمرارية ا هو مهمال.  شيء كل فعلت انك يعني ال ة هذاواحد خلوة أكملت ألنك ليس. تكبحنا  وال نجعلها نفسنا نكبح دعونا

 . القبيل هذا من شيء هي يوما األربعين هذه.  السباق بدء قبل األوالد يتدربإنه جهاد مع النفس .  . ال تتبع النفس ، ذلك

تجده  شيء كلو ، األعذار ، اللوم.  الراحة نفسنا اعتادت على ألن تفتخر به أو ،تمدح عليه  ، فيه مبالغا ليكون شيئا ليس أنه يعني هذا

 تدريجيا ت لهاخضع إذا. ي من أفضل شيء هناك ليس تقول. باألذى  تقبل الو الخطأب تقبل ال.  لنفسها خطأ أيب تقبل ال ولكنها ، لنفسها

 . ذلك بعد يلي ما هو مهمال ، لذلك. كبرت أكثر  ،الحقيقة  في . بينما" قمت بذلك.  بخير أنا "بالقول  بدأت ثم ، أربعين األيام هذه خالل

 نرجو أن.  الكريم ونبينا هللا من إلينا تصلالهمة  هللا شاء إنتحتاج الى مدد . .  صعبة مهمة إنها. ننجح جميعا بتربية نفسنا  ناجعلي هللا

 والعمر ،العافية  ، صحةيرزقكم جميعا ال هللا.  سدى تذهب أن ال العذابات لهذه ويمكن نرجو ان تكون بالبركة.  هللا شاء إن ةمستمر كونت

 . ممكن وقت أقرب في بيننا نرجو ان يكون.  هللا شاء إن أيضا أفندي متين ونرجو ان يتحسن الحج. الطويل 

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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