
 

 

    

 فضائل ختم الخواجكان
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

 الخواجكان. الختم علمونا ایاھا الطریقة التي ب،  وفقا لما تعلمناه من مشایخنا ةالطریق نتبع: أن ننتبھ الى شغلنا طریقتنا  أدب
ذلك كل  وافعلیأن  ھم. أولئك الذین ال یمكن بذلك مرة في األسبوع أن نقومعلینا . األساس ھذا یعني أنھ ، أسس طریقتنا  ھو من
ثالثة  تخطى المرءإذا  " یقولقدس هللا سره الشیخ موالنا .  مرة كل أسبوعین. ثالثة أسابیع على األكثر أن یأتوا ھمیمكنأسبوع 
 . أن یأتي لم یستطعإذا  لوحدهفعل ذلك ی. ال بأس أن الطریقة "" أنا في من قول یخجل أن ، یجب على الشخص  أسابیع

 . الطریقة النقشبندیة اسلوب،  ریالكب الخواجكان. ھناك ختم ھ أسلوبو أدبھ. لھ  طریقتناأساس ، ھي  ، كما قلنا الخواجكانختم 
	قدس هللا سرهالشیخ موالنا ، ولكن ھا . یتم ذلك باستخدامیستخدم ذلك ر یالكب الخواجكان ختمو،  صغیرةحصى ، حجارة ھناك 

شیخ أو الشخص ال.  ستخدم الحصىنوال القصیر  الخواجكانختم نقوم ب . شاء هللاما  مت الجماعةعندما نھذا نا أسلوبانتقل إلى 
 : لجمیع ما یجب القیام بھلیقول  الخواجكانختم  یدیرالذي 

، مرة إخالص الشریف  11، مرات الم نشرح  7، الشریفة  الصلوات مرات 10، ثم مرات الفاتحة  7، أستغفر هللا مرة  25
 المشایخمن  ادم. ھذا ھو األسلوب القالخواجكان ختم  الشریف ینتھي بھاالصلوات مرات  10 ومرة أخرى،  الفاتحةمرات  7

 .ذلك ونحن نفعل  أظھروه على ھذا النحوقد .  النقشبندیة ، في طریقناالطریقة في 

. لرأیھ وفقا  یكون یقوم یذلكر في ذلك غیً و،  في مكان ما وكیلأصبح  ، اإلذن لشخص ما اعطي. إذا  لتغییر ھذا ال داعي
تشابھ منقوم بھ  الذكر الذي. ولكن  قال سرایُ أنھ  بالخفي. المقصود  في النقشبندیة خفيذكر . عادة ھناك  حرفیا علیھ أن یتابع

  بحیث ننال بركتھم .الشیخ عبد هللا الداغستاني  موالنا أمرویتم ذلك على ھذا النحو من خالل إلھام  	.األربعین طریقةفي 

. نحن  دوجیال  ،. صحیح "النقشبندیة الطریقة ال یوجد شيء من ھذا القبیل في  یقول بعض الناس "، وقوفا وبشأن جعل الذكر 
	.تھم برك نا، وحتى یتم منح وتقبلھا سائر الطرق. یتم ذلك لتذكر  ال نقول أنھ موجود

تي سشال سیدنا،  الشاذلي سیدنا،  اإلمام الدسوقي سیدنا،  بدويالأحمد  سیدنا،  رفاعيالأحمد  سیدنا، الجیالني عبد القادر  سیدنا
. كما األولیاء ھناك الكثیر من .. .ليوبیرم  حجحضرة ، لي وحضرة شعبان أولیاء لألربعین طریقة . . ھناك  كثراألولیاء ... 
 . أیضا ةحاضر حیث أن ھمتھم المجلسالذكر في ھذا األسلوب في  نقوم بھذا.  ، األولیاء أیضا أولیاء هللا ھم،  قلنا

 لیس ھذا.  ضھیخفتزیادتھ أو  ھ. یمكن فعل كما یحب ھناكیأن  ھیمكن، ُمعطى اإلذن الشخص ،  وكیل أو أي شخص آخرال
لیس ھذا  ھذا وذاك "تقول  ةطریقالسیدي ھذه  " . قائال ال یمكن تغییرھا الخواجكان، ولكن النقطة المھمة حقا ھي ختم ا مھم

سمع من أماكن ن.  من المشایخ ھارأینا والطریقة التي ة ونؤمن بھا ،صحیحنھا أ عرفن. ھذه ھي الطریقة التي  من األدب
أحیانا بین اإلخوان  یُقال ھذا، الحقیقة في ؟ " فعل ذلك یجب علینا. أتساءل ما إذا كان  یفعل كذا وكذا ھذا "نفكر ، ال  أخرى
 . ، وھذا أیضا خارج األدب أیضا



 

 

 

 

نعمة  إنھ. ھ وفضل بركتھیعرف  وجلهللا عز  فقط.  على أساس تعالیم نبینا الكریمیتم القیام بھ  فعلناه الذي الخواجكانختم 
 ا فيبھ نقومخدمة ھا ، أنالتي نفقدھا ، النقطة  ھنا. ألن النقطة ون جدا محظوظ ملذین ھم على ھذا الطریق ھ. أولئك ا عظیمة

ھذا السبب ل.  یتم ذلك فقط من أجل هللا،  لیس ھناك رغبة أخرى، أخرى . لیس ھناك نیة خالص لوجھھ الكریم .  هللا سبیل
 . اإلخالص ھو أھم شيء

ن یفعلون أكثر من و؟ اآلخر أفعلھ قلیال تنكأتساءل ما إذا  . " اإلمتحاناتھناك أنواع مختلفة من .  الناس یمتحن	عز وجلهللا 
 ك .شیخ ھ لك. علیك أن تفعل ما یقول" (هللا) في الیوم ةجاللومئتي الف لفظ ال إال هللا) كلمة التوحید (ال إلھ یقول مئة الف.  ذلك

 . أوامره وتنفیذاتباع الشیخ !" ما علیك القیام بھ ھو ھذا القدر"فعلت  قائال بنفسك. ال تثق  . أكثر فائدة لك حافظ على إخالصك

 ليیفكر في شيء آخر وقال  الشیخ . ربما كان لقد تحدثت ؟" أحیانا الناس یعتقدون " ي بشكل صحیحنیفھمم لما إذا  أتساءل "
. یمكنك الحصول على ھذا الجواب  ك ما تحتاج إلیھ ھناكیعطی وجل، هللا عز  ، حتى لو كان یفكر في شيء آخر ال. " حسنا

 . صدقك ھناكبسبب 

، على طریق الحق وطریق  طریق هللا ينا ھت. طریقالطریق على ھذا  كونناكل شيء ونشكر على حمل كل شيء علینا أن نت
، صلى هللا علیھ وسلم ، وطریقة حضرة النبي  قدس هللا سرهالشیخ  إنھا طریقة موالنا.  ، مفتوح للجمیع . الباب مفتوح الصدق

ھم وعقد ھمذلك، ال یمكننا ربط یحبوا. إذا لم أحبوا أحبوا. إذا واریو واأن یأت ھمیمكن.  شخص یأتي أيبالصحابة. نقبل  ةطریقو
ھذا ، كما قلنا  أو ال بھذا الشخص ونن یقبلوخراآلمشایخ كان ال. سواء  إذا أرادوا ذلك أحبوا والمغادرة. یمكنھم البقاء إذا  ھنا

 .ال نتمسك بھ حتى ، یرید المغادرة . إذا كان شخص  بالضبط . نحن نحاول مواصلة ما رأیناهمن شأننا  لیس

.  كون في خدمة شباب اإلسالمنكون في خدمة ھذا الطریق ون، بالطبع نرید أن  . ومع ذلك من هللا الھدایة،  الطریق واضح
 أوالدبالحزن عندما نرى  شعرن؟ نحن نتأثر كثیرا ونشعر بالحزن . لماذا  من الطریق السیئ بحفظھم یةلدینا رغبة داخل

.  لھذه الطرق المعنویةالقوى بجذبھم ن لكيمنحنا ی، و هللا أن یساعدنا نطلب من.  في طرق غیر مناسبة وسیئة یقعونالمسلمین 
 . لشیطانلال نرید أن نخسر حتى واحد 

 الحال، ولكن اآلن  فقط في أوروبا في الماضيقول أنھ كان ن. نود أن  نفسھ ھنا اآلنالوضع .  ، الوضع أسوأ ھناك عن أوروبا تحدثتإذا 
، ألن الشیطان  الدعاء واإلخالص إن شاء هللاب یكونوا محفوظین أیضا وھم.  هللا حفظنا . . نحن نعیش في أوقات صعبة للغایة نفسھ ھنا

 سیھزمون .. إن شاء هللا بذلك مح . ولكن هللا ال یس العثمانیینعھد وأعوانھ یحاولون محو اإلسالم والمسلمین من على وجھ األرض منذ 
  ومن هللا التوفیق . . . هللا یساعدنا ویساعد اإلسالم إن شاء هللا كم جمیعاإیمان یقويهللا 

	الفاتحة .
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