
 

    

 

 متطلبات الخلوة

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 .

 كثيرال.  العام هذا من رجب شهر في خلوةبدخول ال سنقوم هللا شاء إن ، تعلمون كما.  الليل في ، العصر بعد غدا يبدأ رجب هللا شاء إن

 كل بعد نفسها هي تكونس والنية.  ذلك ها يمكنهفعلي أن في يرغب شخص وأي جزئية خلوة هناك ألن" سنفعل؟ ماذا" يسألون الناس من

 نبينا.  الناس عن بعيدا خلوة وعزلة في ، يوما أربعين لمدة هللا أوامر إطاعة عليك أن تنوي. نفسنا  ولتربية ، للنبي ، هللا أجل من:  شيء

 . هللا شاء إن جميعا لنا بالنسبة ا  خيرنرجو أن تكون  ." لسانه على قلبه من الحكمة ينابيع ظهرت يوما أربعين هلل أخلص من " قال الكريم

 لمدة الخلوة سننوي ، الكريم نبينامن  والقبول هللا من القبول طلبت حين في.  هللا في سبيل نيةال ثم الغسل هو اليوم ذلك في فعلهت شيء أول

 صلين عادة.  المساء في تبدأ الوظائف ، المساء في إنها. الوظيفة  ههذ نبدأ هللا شاء وإن ،نقول بسم هللا  ، الغسل بعد ننوي.  يوما أربعين

يجب أن .  التهجد وقت في وتستيقظ ، العشاء بعد الفراش إلى تخلد ، المهام كملت ثمومن . عشرين  كونست. ستة ركعات  األوابين صالة

 تقرأ أن كويمكن ،(الذكر) التسابيح ، الليلقيام  صالة ، الوضوء يمكنك. ذلك  على اقادر تكون ال قد األحيان بعض في.  الغسلب قومت

 صالة عليك أن تصلي(. شراقاإل) الشمس شروق حتى صالةال بعد البسملةمرة  ألف تقول أن يجب. الصبح  أذان يرفع حتى القرآن

 في األنعام سورة قراءة يستطيعون ال الذين أولئك.  يتقبل هللا.  يوما أربعين لمدة ذلك يتم أن يجب.  األنعام سورة تقرأ ثمومن  ، اإلشراق

 الراحة يمكنك. ركعة  إثنى عشر تُصلى أنيجب  الضحى صالة.  الضحى تصلي أن عليك ثمومن .  النهار خالل قراءتها يمكن الصباح

 .ومن ثم اإلستيقاظ  الضحى بعدقليال 

 تقرأ ان يمكن ال ، خيراتال ودالئل. المغرب  حتى القرآن من ثمانية أجزاء من جزء الى يقرأ أن يمكن كاملة خلوةب يقومس الذي الشخص

 من يبدأ( لفظ الجاللة) هللا ذكر. ته قراء تمتس بهذه الطريقة... والثاني  ، األول القسم. للوظيفة العامة  وفقا ولكن اليومية للوظيفة وفقا

 ولفظ آالف خمسة منتبدأ  ةشريفال الصلوات.  قلببال آالف وعشرة اللسانب آالف عشرة.  به القيام يمكنك الى القدر الذي آالف عشرة

 ، النهاية وفي ، هللا شاء إن الطريقة بهذه الزيادة في تستمرس.  اليوم ذلك في وسعك في ما بقدر تفعل أن يمكن.  آالف عشرة من ةجاللال

 وآية.  يوميا مرة ألف الشريف واإلخالص.  هللا شاء إن طبيعيةال مستوياتال إلى صلسنخفضها لت ، خلوةال نهاية من عند اإلقتراب

 إذا ، شيءحدث  إذا. على األقل  مئة فعل هميمكنيستطيعون  ال الذين أولئك.  ألف إلى مائة من به القيام كيمكنعليك القيام بما  الكرسي

 .الوظائف  هي هذه. بكتابتها  إذن أيضا هناك ،حدثت أي ظهورات 

 ،بشكل جزئي  بذلك القيام في يرغبون الذين ألولئك وبالنسبة كامل بشكل بذلك القيام في يرغبون الذين ألولئك بذلك القيام يمكن ، قلنا كما

 ما بقدر فعل هميمكن.  المحدد الوقت في القيام بذلك يمكن ال ، بالطبع.  العشاء إلى العصر من أو إلشراقل التهجد من يعني وهذا

 خلوةال نرجو أن تكون هذه. ا جيد ليس العالم وضع. هللا شاء إن فيوضاتها كسبوسن ، هللا شاء إن يوما أربعين في ستكتمل. ون ستطيعي

، يتقبل هللا.  هللا كلمة وإلعالء اإلسالم دين ، اإلسالم لنصرة جعلنا هذه النية. الحماية تحت نكون نرجو أن.  هللا شاء إن ولآلخرين لنا جيدة

 .ألنفسنا  تركناي الو ،يعيننا  هللا

 بحاجة نحن ، الخدمة هذه لمنحنا هللا نشكر أن علينا.  هللا سبيل في فقط ابه نقوم هللا شاء إن.  خلوةال كدخولب افخور تكون أن يمكنك ال

 .هللا شاء إن من نفسناللتخلص  لنا اسبب كونت نرجو أن. تباع نفسنابإ لنا وال يسمح سهلة يجعلها هللا ، هللا شاء إن.  المرات آالف نشكر نأل

 . الفاتحة ومن هللا التوفيق .
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