
 
 
 
 
 
 
 

 نفس محدودیت و خلوت 

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

 هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،مدد يا رسول 

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 زير تاکنون. خلوت اين کشد می طول وقت چند ببينيم. بوديم خلوت در روز چهل هللا به شکر

 وظيفه يک که چرا باشد پی در پی آن که. کند کمک را ما( جالله جل) هللا که. ببينيم بگذار. بود کنترل

 های چيز و مردم کردن تحّمل برای بوديم روز چهل مدت به مکان يک در. است استقامت برای شده انجام

 .برعکس

 

 آن که هستيد حال در که همانطور. کرديم مبارز آنجا در دارد وجود چی هر با و شيطان نفس، با

 هيچ با کنيم، دريافت را جا اين که هنگامی کنيم نمی ناراحت را کسی هيچ رسيد، پايان به حاضر حال در

 اين نفس متاسفانه دارد، بهانه يک کسی هر که را چه شد خواهيم متحمل همه با شويم، نمی ناراحت کس

. زدن داد به کند می شروع آرامی به آن چهارم روز در و روز، سه روز، دو روز، يک. نيست طوری

 می قسم چگونه آينده هفته در شدت به هم بين ببينيم،. است بوده حاضر حال در روز سه اين. ببينيم بگذار

 خوريم؟

 

 فقط بنابراين. کند مهار را ما خودمان نفس دهيم نه اجازه و کنيم مهار را خود نفس بدهيد اجازه

 تداوم است، مهم آنچه. کرديم اتمام همه با که بگويد خواهد نمی کرديم، اتمام خلوت يک اينکه خاطر به

 يک شروع از قبل کودکان. است نفس با مبارزه. کردن نه پيروی را نفس دادن، نه انجام را کار آن: است

 .است آن به شبيه چيزی روز چهل اين. کنند می تمرين مسابقه

 

 خودمان نفس که زيرا کنيم، مورد در افتخار باعث يا ستايش، بزرگ، بايد که نيست چيزی يعنی

 برای خطا هيچ آن اما آمد، وجود به او برای چيز همه و بهانه، سرزنش،. کند می استفاده راحتی برای

 بهتر کی هيچ که گويد می آن و. کند نمی قبول را آسيب آن و کند نمی قبول را خطا آن. کند نمی قبول خود

 گفتن، به کند می شروع آن از پس روز، چهل اين طول در بتراشيم را آن تدريج به اگر. نيست خودش از

 اين است مهم آنچه بنابراين،. شد بزرگتر آن واقع، در که هنگامی." ام داده انجام من. هستم خوب من"

 .آيد می اين از بعد که است

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

. دارد مدد به نياز آن. است دشوار کار يک اين. کند پيروز نفس آموزش در را ما همه هللا که

 با آن که. باشد پی در پی آن انشاءهللا. رسد می( ص) پيامبر حضرت و( جالله جل) هللا از همت انشاءهللا

 عطا طوالنی عمر و اشتها، سالمتی، ها ما همه به هللا که. باشد نه بيفايده عذاب و رنج اين و باشد نعمت

 .وقت اسرع در آيد بی بيرون او که. بشود خوب هم آن انشاءهللا است، بيمار که افندی متين حاجی که. کند

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ شعبان ۱۳


