
 
 
 
 

 
  

 

 قدس هللا سره سيدي عبد القادر الجيالني
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

عبد شهر ربيع اآلخر هو شهر سيدي  .رحمة هللا تنزل ص مستقيم ، كلما تذكر شخ" عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ". يقول النبي 
 صلى هللاالكريم  نبينا. هو من نسل  هللا أولياءهو أحد أعظم . سيدي عبد القادر الجيالني  إنه شهر والدتهقدس هللا سره . القادر الجيالني 

 صاحب طريقة .، وهو  عليه وسلم
 

هو طريق  ة. طريق الطريق . كل من يتبعه هو على الطريق الصحيحالظاهر والخفي العلم بعلى دراية  . إنه إنه محيط من المعرفة
الخلوة بجانبه  دخل،  قدس هللا سرهالشيخ ناظم موالنا . الشيخ بابا ،  كبراأل. انها واحدة من ة ربعين طريقاألمن  إنها طريقة.  الحقيقة

. بركاته ، إن شاء هللا كرامات . وخالل هذه الفترة حدثت له 1965عام  ]عند قبره[. مكث هناك حوالي ستة أشهر ، حسب ما أتذكر ، في

  . ه على طريقتنا أيًضا. بإذن هللا ، نظر حتى يوم القيامة والى مريديهستصل إلينا 
 

. يجب أن  بعض الناس يجهلون ، يقومون بإجراء مقارنات مثل "طريقتك أفضل" أو "طريقتي أفضل". يتم توجيههم جميعًا إلى طريق هللا

. هذا  تلقى غضب هللاي. إذا قال أحدكم كلمة تنتهك األدب ، فس هلل عبد صالحهو  ولي. كل  حدود األدب تخطينكون حريصين على عدم 

، أيًضا الرفاعية . ستحب  حب القادريةت عليك أنوواجب نقشبندية الطريقة ال. أنت في  ليس عمال جيدا ، لذلك يجب أن يكون المرء حذرا

 . ألن هللا ال يضع الجميع في نفس المكان . هذا تحبهم جميعًا -البدوية 

. لقد وصلت إلينا دون انقطاع.  صلى هللا عليه وسلم. أولئك الذين هم على هذا الطريق هم على طريق النبي  هو طريق الحق الطريقهذا 
نرجو أن يكون نظرهم . ويرفع درجاتهم  أسرارهم يقدس. هللا  هم الخاسرونكأعداء ،  ينصرفون، والذين  ذلكأولئك الذين ال يحترمون 

 . من هللا التوفيقو . ، إن شاء هللا علينا

 
 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر1414 اآلخرربيع  21-2019/8- 5 


