
 

    

 

 المشايخ والخلوة

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 هذا.  جميعا لنا مباركة كوننرجو ان ت. الرغائب المباركة  ليلة هي الليلة هذه.  الليلة هذه يدخلس رجب شهر هللا شاء إن ،لكم  يبارك هللا

 . جميعا علينا مبارك.  رجب أول مع ، الليلة هذه بدأت الخلوة أنحيث  جيدا كان العام

 وال هللا في يفكر.  وحدهل يتعبد ، شهرين نحو وأحيانا ، شهر لمدة أحيانا ، الوقت لبعض ويبقى حراء غار إلى يذهب نكا الكريم نبينا

 ، الكريم نبينا ةهم يطلبون ، الدنيوي العملن ع ويمتنعون الناس عن أنفسهم سيعزلون الذين الناس من الكثير هناك.  الناسب يختلط

هللا يبارك .  خارجفي ال ناس أيضا وهناك.  الخلوة ههذ في هللا شاءالنفس إن  وتدريب لتربية ، يوما أربعين لمدة هللا مع واكونيل ويدخلون

 لهم جميعا . 

 سيجعلونهم ،القيام بذلك  هميمكن ال الذين أولئك.  النقشبندية الطريقة في العمر في واحدة مرة بذلك لقياما عليه شخص كل.  حاجة هذه

 الجميع.  هللا شاء إن هالقتل ولكن النفس تكبير عدمل هناك ندخل نحن.  جمعاء للبشرية ةمفيد كونست هللا شاء إن . القبر فيقومون بها ي

 دائما نفكر كثيرا أن علينا. تركها حرة  يمكنك ال. تركها  كيمكنك ال. ة كبير نفسنا.  يساعدنا أن هللا ونسأل تقبلهللا ي.  أيضا ذلك يعرف

 . أبداوال نعطيها فرصة 

 ذلك ونفعلي األحيان بعض في نا الخلوةمشايخ يدخل عندما.  بسهولة يوما مر األربعينينرجو ان نقلد المشايخ ونرجو أن  ، هللا شاء إن

 في ،إنقطاع  أي دون من ، توقف دون سنوات خمسالخلوة لمدة  دخل داغستانيالفائز ال هللا عبد الشيخ حضرة ، شيخنا.  لسنوات

 . هناك سنوات خمسمدة ل دخل الخلوة. الرشيدية  سمىت تكان - هنا غونيكوي

  الخلوةدخال ناظم الشيخ حضرة ، وشيخنا الداغستاني هللا عبد الشيخ حضرة. نا شيخ مع المدينة في توقف دون أشهر ستةل دخلوا الخلوة

.  بكثير أصعب تهم كانتخلو ، بالطبع.  األماكن من كثيرال في ذلك فعلوا.  بغداد في ذلك فعلوا.  المدينة في من دون توقف أشهر ستةل

 . هللا شاء إن للخير وسيلة كونت نرجو أن. يوفقنا  هللا.  أيضا يكفينا القدر ذلك ألن ،ا من يتقبل هللا.  تقليدخلوتنا 

 بعد دخلسن كنا اذا ما نرى دعونا. الولي  ، عام كل في يدخل هللا شاء ما هو ،.  هللا شاء إن اليوم عدنان الشيخ حضرة مع خلوةال سندخل

 ومن هللا التوفيق . . هللا شاء إن حقيقة الى عبادتنا ويحول ذلك قبلتي هللا.  علمأ هللا ، ذلك نفعل نل أو هذا

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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