
 
 خواجگانفضائل ھای ختم  

	

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،
 .أعوذ با هللا من الشیطان الرجیم. بسم هللا الرحمن الرحیم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سید األولین واآلخرین،
 هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، مدد یا رسول

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

 
 

 بھمان در کار خودمان تمرکز کند: پیروی کردن راه با توجھ  ذھن کھ است این نما طریقت شیوه
طریقت مان است،  پویھ ھادر  خواجگانراھی کھ آنھا نشان دادن. ختم  ،یاد گرفتیم نما شیوخ از کھ آنچھ

د این را یک بار ھر ھفتھ انجام بدھیم. کسانی کھ نتوانند باری یک ھفتھ این را انجام یبیایعنی ستونش است. 
می گفت: "اگر کسی از  معموأل (ق)  شیخ موالنا. اکثر در ھفتھ سھبدھند میتوانند باری ھر دو ھفتھ بیایند. 

" خیلی خوب است کھ این را انجام .ھستم طریقت در منبشود از گفتند، " شرمندهسھ ھفتھ بگذرد، فرد باید 
 بدھیم اگر خودمان نمی توانیم بیایم. 

 
 خواجگانختم . دارد روش و ادب. است نما طریقت ستون، ھمان طور کھ گفتیم، خواجگانختم 

و ختم خواجگان  د،ندار وجود کوچک ھای سنگریزه سنگ،. است نقشبندی راه روشبزرگ وجود دارد، 
(ق) بھ این روش  شیخموالنا  اما شود، می انجام آنھا از استفاده با. شود می انجام آنھا از استفاده بابزرگ 

ما داریم ختم خواجگان کوچک را انجام می دھیم و  .شد بزرگ جماعت ماشاءهللاما ھا رفت ھنگامی کھ 
بھ رھبری کند است کھ ختم خواجگان را  تحصیل فارغفرد کھ  یا و شیخ. شود مین استفاده سنگریزهدیگر 

 ھمھ می گوید چھ کار باید انجام بدھند. 
 

، اإلخالصسوره  ١١، )اإلنشراحسوره ( أَلَْم نَْشَرحْ  ٧، صلوات ١٠فاتحھ، سپس  ٧، هللا أَْستَْغفِرُ  ٢۵
است کھ در  روش اینتمام شده است.  نبگویم، این ختم خواجگا صلوات ١٠دوباره فاتحھ، و یک بار  ٧

نشان داده اند و این طوری انجام می  بھ ما ھاراه مان از مشایخ ھای طریقت نقشبندی می آید. این طوری 
 دھیم.

 
 ینمایندھ او شد، تحصیل فارغ شد، اعطا شخص بھنیاز نیست این را عوض کنیم. اگر اجازه 

نیاز است آن را . ددھ می انجام شخود سر بھ توجھ بامی کند، سپس آن را عوض  را آن او و شد جای
می خواھیم بگویم  کھ آنچھ. دارد وجود نقشبندی در سکوت ذکر یمعمول طور بھادامھ بدھد.  کلمھ بھ کلمھ
طریقت ھا ھستند. این طوری  ۴٠اما ذکر ھای کھ انجام می دھیم شبیھ  .است مخفیانھ آن یعنی کھ سکوت با

مان براینکھ نعمت  داغستانی افندی عبدهللابزرگ  شیخ حضرت سفارش و الھام طریق ازانجام می شود 
 .دنشوب اعطا ما بھھای (برکت ھایش) 



 
 
 وجود نقشبندی طریقت در چیزی چنین" گویند، می مردم از برخی ،ایستاده ذکر موضو بھ توجھ با

می دھیم ھم براینکھ آن یکی  انجام را آن. دارد وجود کھ گوییمینم. ندارد وجود آن است، درست." داردن
 طریقت ھا را بھ یاد بیاوریم، ھم براینکھ آنھا را قبول کنیم، این طوری برکت شان بھمان عطا می شود.

 
 ،م دسوقیاما حضرت بدوی، احمد حضرترفاعی،  احمد حضرت ،گیالنی عبدالقادر حضرت

طریقت وجود دارند.  ۴٠پیر از  .ھستند زیادی مقدار مقدسان...  بھ چشتی حضرت ،شاذلی حضرت
 گفتیم، کھ ھمانطور. دندار وجود مقدسان از زیادی مقدار...  ولی بیرم حاجی حضرت ولی، شعبان حضرت
انجام می دھیم در جماعت براینکھ ھمت شان  روش این در ذکر داریم. ھستند اولیاء ،هللا دوستان نیز آنھا

 .باشد داشتھنیز حضور 
 

 انجامھر چی کھ او دوست دارد  دتوان میآنجا  تحصیل، فارغ شخص دیگری، کس ھر یا وکیل
ً  اما نیست، مھم این کم تر کند. یا افزایش را آن تواند می او. بدھد  خواجگانختم  کھ است مھم نکتھ واقعا
 این. این از ادب نیست" کھ، گوید می و گوید می را این طریقت این آقا: "ندگفتبا . بشود تغییر تواند نمی
 جا ھایھرگز از . دیدم مشایخ از کھ راه و ،داریم دبھش اعتقا حقیقت عنوان بھ شناسیم می است کھ راه
 نیز باید ما اگر کنم می تعجب من. کار انجام می دھد چنان و چنین او" ،نکنید فکر ،کردیدگوش کھ  دیگر
این  و ،می شود صحبت اوقات گاھی خیلی )بردارن( اخوان میان در را آن واقع، در" ؟بدھیم انجام را آن
 .ادب است از بیرون نیز

 
 تاسیس )�( مان حضرت پیامبر تعالیم اساس براست کھ داریم انجام می دھیم  ناین ختم خواجگا

 در کھ کسانی. است بزرگ نعمت یک این. داند می را آن فضیلت و برکت. فقط هللا عز و جل است شده
 کھ است این ،کھ یادمان رفت نقطھ اینجا، دراصلی چونکھ موضو . ھستند نیک بخت ھستند آنقدر راه این
 وجود دیگر قصد ھیچ دارد،ن وجود دیگر نیت ھیچ. (خالص) صرفا. هللا است خاطر بھ خدمت یک این
 .است چیز ترین مھم صداقت کھ است دلیل ھمین بھ. دھیم می انجام هللا رضای برای تنھا را آن و دارد،ن

 
 
 
 

 من اگر کنم می تعجب من. "دندار وجودامتحان  مختلف انواعمردم را امتحان می کند.  )�هللا (
) و هللاال إلھ إالَّ کلمھ شھادت ( ١٠٠٠٠٠ او. دھند می انجام دارن بیشتر دیگران ؟می دھم انجامدارم کم 
 را خود صداقتجالل (هللا) ھر روز انجام می دھد." آنچھ شیخ بھت می گوید انجام بده.  ظلف ٢٠٠٠٠٠

 انجام باید چھآن!" آنقدر انجام دادم من" ،نکنید اعتماد خود نفس بھ. استتر  مفیدبرایتان  این. دارید نگھ
 .بدھید انجام دستورات او را و پیروی کنید را شیخ کھ است این دھیدب

 



 من: "کند می فکر مردم اوقات گاھی" ؟کرد درک درست را من او اگر کنم می تعجب من"
 بھ او اگر حتی نھ،. "گفت ندارد اشکالی و می کرد فکر دیگری چیزشیخ بھ  است ممکن. مکرد صحبت
 هللا عز و جل آنچھ آنجا نیاز دارید بھت می دھد. میتوانید آن جواب را با توجھ کرد، می فکر دیگری چیزی
 	خودت را پیدا کنید. صداقت بھ

  
 مان راهباید ھمھ چیز ھا را تحّمل کنیم و برای ھمھ چیز ھا شکر کنیم براینکھ در این راه ھستیم. 

موالنا  راه این. است باز ھمھ برای آن است، باز درب. است صداقت راه و ،است حق راه ،هللا است راه
قبولش  آید می کھ کسی ھر. استھا  اصحاب راه است، و )�( مان حضرت پیامبر راه(ق) است،  شیخ

 را آن آنھا اگر. نددار دوست را آنھا ند،دار دوست را آن آنھا اگر. ببین و نبیا توانند می آنھا. می کنیم
 دوست آنھا اگر بماند باقی توانند می. مداری نگھ آنھا را اینجا در و آنھا را ببندیم توانیم نمی ،ندندار دوست
کار  یمگفت ھمان طور کھ نھ، یامی کنند  قبول را آن دیگر شیوخ آیا. ندخواھ میرا ن آنھا اگر بروند و دارند

مجبور ر است بیرون برود، نیز ما نیست. داریم سعی می کنیم دقیقا آنچھ دیدیم ادامھ بدھیم. اگر کسی قرا
  نمی داریمش. نگھ

 
در  و باشیم راه این خدمات در خواھیم می البتھ حال، این با. استهللا  از ھدایت است، روشن راه

خیلی  ؟ھستیم غمگین چرانیت درونی داریم کھ آنھا را از راه بد نجات کنیم. . باشیم اسالم جوانان خدمت
 و نامناسبمی بینیم کودکان مسلمان در را ھای می شویم ھنگامی کھ  غمگینبھمان اثر می گذارد و خیلی 

 جذب راه این بھ معنوی قدرت با را آنھا تا کند عطا ما بھ و کند، کمک را ما هللا خواھیم می. میافتند بد
 حتی یکی را در دست شیطان از دست بدھیم. خواھیم نمی. کنیم

 
 ھمان اینجا حاضر حال در. است سان بدتر از اینجا وضعیت کنید، صحبت اروپا مورد در اگر

اریم د. است جااین آن ھمان حاضر حال در اما بود، گذشتھ در اروپا در تنھا آنکھ  بگوییم خواھیم می. است
 صداقت و دعا بانیز  آنھا انشاءهللا. ددار نگھ امن را ما خداوند. کنیم می زندگی سخت بسیار ھای زمان رد

 ،عثمانی زمان از ،زمیناز  مسلمانان و اسالم دارند سعی می کنند او یاران و شیطان چونکھ ،نجات بشوند
ھمھ  خداوند انشاءهللا. خورد خواھد شکست آنھا انشاءهللا. دھد مین اجازه را آن خداوند اما. از بین ببرند

 .کند کمک اسالم بھ و ما بھ خداوند کھ باشد ایمان مان را قوی کند.
 

 .التوفیقو من هللا 
 الفاتحھ

 
 
 حضرت شیخ محمد محمت عادل

 حضرةپس از  أكبابا، درگاه ،١۴٣٨ اآلخرربیع ١۵


