
 الطرٌقة دابآ

 ساداتً ٌا مدد هللا، رسول ٌا مدد . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب

 .الجمعٌة  فً والخٌر

الخواجكان  ختمو.  الختم نفعل عندما اٌضا ذلك تفعل. صامت  هو طرٌقتنال الذكرو ،األدب  ، اإلجراء.  النقشبندٌة الطرٌقة هً طرٌقتنا

 حضرة من قادمة، ومن ثم ملسو هيلع هللا ىلص الكرٌم نبٌنا منابتدأ  ،ساداتنا النقشبندٌٌن من القادمة لإلجراءات وفقا ذلك وٌتم. الذكر لٌلة فً واحد جزء هو

 نحن.  أٌضا بركاتهم لتلقً ، الحضرة ، عال بصوت الذكرب نقوم أننا ٌعنً وهذا ،لألربعٌن طرٌقة  تقلٌد هو ذلك بعد به نقوم ما.  بكر أبو

 . النقشبندٌة الطرٌقة إجراءات أنها على بها قدمن ال

. "أٌضا البركة لتلقً لألربعٌن طرٌقة تقلٌدا عال بصوت الذكرب سنقوم اآلن " ، ختم كل نهاٌة فً ٌقول كانالشٌخ ، قدس هللا سره ،  موالنا

ذلك  ٌتم ولكن ، قلنا كما ،اسلوب الطرٌقة النقشبندٌة  لٌسهذا " هذا؟ فعلت لماذا" ٌتساءلون الناس. الطرٌقة  إجراءات هو فما نقوم به

 . ضرر أي ٌوجد ال للبركة .

 ،الشٌخ  موالنا باب.  نشكره.  بتواضع ٌأتً عندما مقامه ٌرفع هللا. قدس هللا سره .  اللٌلة المبارك جاء الشٌخ موالنا ،هللا ٌكون راٍض 

 كل من ولكن. نرجو من هللا أن ٌكون راٍض .  سعداء نحن بالطبع ، الناس هؤالء ٌأتً عندما سعداء ونحن.  للجمٌع مفتوح ، الرومً باب

. وقبلت بهم جمٌعا  ، رزقهم مصادر وارسل لهم ، الناس جمٌعب رحٌم أنا " ،وجل  عز هللا سٌسأل. بابنا بوجه أحد  غلقن ال نحن ، ٌأتً

 .السؤال  هذا طرح ٌتم سوف.  ٌسألونس" ؟ همب قبلت ال لماذا.  بابك الى الناس هؤالء جاء

.  إلٌنا ٌأتون عندما اجٌد كونٌس وضعهم أن الشرط هذا مثل ٌوجد ال.  للجمٌع مفتوح وهو هللا باب إنه.  ٌأتً لمن مفتوح بابنا السبب هذال

.  طرٌقهم فً أٌضا ذاهبون أننا ٌعنً ال هذا ، الناس أعٌن فً سٌئة حالة فً ٌأتً الذي الشخص كان لو حتى.  أٌضا جدا جٌد لٌس حالنا

 فً الكرٌم نبٌنا وقال. وأكثر أكثر تفٌدنا ، تفٌدهم كانت إذا.  أٌضا االستفادة من ٌتمكنوا حتى هللا ارسلهم. ارسلهم  هللا أن ٌعنً هذا ،ٌأتون 

 . الموضوع هذا عن األحادٌث من الكثٌر هناك.  اكله الدنٌا من أفضل الصحٌح الطرٌق إلى شخص أحضرت أنه إذا األحادٌث من كثٌرال

 له ٌغفر ،سبعٌن مرة  وتاب الٌوم فً مرة سبعٌن الذنب نفس المرء ارتكب إذا " ٌقول الكرٌم نبٌنا. ٌوم مضى  فً الحدٌث فً أٌضا قرأنا

نفسه تتغلب .  علٌه تغلبت نفسه بقلٌل ذلك وبعده ٌتوب إن. إنه ٌتوب  ؟ ذلك على ٌصر ال انه كٌف. هذا الذنب  على ٌصر ال فهو".  هللا

كالم  وه اهذ. هللا  له ٌغفر ، مرة سبعٌن وتاب الٌوم فًسبعٌن مرة  نفسه الذنب ارتكب إذا.  أخرى مرة ٌتوب ثمعلٌه وٌذنب مرة اخرى . 

 . ذلك ٌنكر أن ٌستطٌع أحد وال الحقٌقة ٌقول انه. ملسو هيلع هللا ىلص  الكرٌمرسولنا 

 ذلك على وعالوة.  التوبة بعد هللا ٌغفر.  التوبة عدمٌعنً  اإلصرار.  ٌصر ال الشخص كان إذا مشكلة توجد ال.  للجمٌع مفتوح التوبة باب

 الجانب األٌمن على المالك ،بشكل نهائً  ٌتب لم إذا.  ساعات بضعمرور  تنتظر الذي ٌرتكبه المرء . الذنب الفور على تكتب ال المالئكة

 .ال تكتب  وذنوبه توبته قبول ٌتم ، الساعة تلك حتى تاب إذا ولكن".  اآلن ذلك كتابة ٌمكنك. ٌتب  لم ولكنه طوٌلة لساعات انتظرنا " ٌقول

 ، الجنة عن الحدٌث.  للحضور الجمٌع دعوٌ.  للجمٌع مفتوح اإلسالم باب.  اإلسالم فً له وجود هذا ال. القاسٌن  الناس بعض هناك

.  الناس لهؤالء الفارغة المساحات تلك منحٌوس جدد اشخاص هللا سٌخلق.  الجنة الى الناس هؤالء كل لدخول المساحة من المزٌد وهناك

 .وٌأتون  هللا ٌقولون دعهم. ٌأتون  دعهم ، كانوا أٌا.  ٌأتون دعهم. ٌضٌق  قد ومكاننا شخصٌهتدي  أن تخاف ال لذلك

 لهم الذكر حلقات تقود سٌدة.  واإلٌمان الدٌن عن قلٌال بعٌدة منطقة فً ٌقٌمون انهم حٌث.  أمس أٌضا ٌقول كان وأخواتنا إخواننا من واحد

 الى تحضرهم كانت لها قلنا ." لهم صلحت ال التً الدنٌوٌة األمورب وٌقومون الذكر لحلقات قادمون انهم. غرباء  واأصبح إخواننا " وتقول

 ونهاٌتهم.  هللا وبٌن مبٌنه هذا ، آخر ذنبا ارتكبوا قد كانوا إذاو. والصالة  الذكرب ٌقومون األقل على دعوهم.  هللا على والباقً.  هناك



 لم.  عبثا واٌأت لم أنهم المؤكد فمن.  الصحٌح الطرٌق فً وادخل مهأن حتى ، هناك الى ومدالق بعد البر نحو تحولوا.  جٌدة بالتأكٌد ستكون

 . بأخرى أو بطرٌقة من ذلك ونستفٌدوسٌ.  شًء ال أجل من هناكهللا الى  رسلهمٌ

ا . شكر.  شكرا. هللا ان ٌرسل  لنا أحبابه   ندعو.  دائماالصالحٌن  لنا ٌرسل هللا.  جاءموالنا الشٌخ .  اللٌلة هذه جدا سعداء كنا ، قلنا كما

 ومن هللا التوفٌق .

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً

، زاوٌة أكبابا 2102 أٌار 22  


