
 
 
 
 
 
 
 

 خلوت الزامات

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 ما انشاءهللا دانيد، می که همانطور. شب در عصر، از بعد فردا شود می شروع رجب انشاءهللا

 که چرا بدهيم؟ انجام بايد کار چه پرسند، می مردم از بسياری. بدهيم انجام خلوت سال اين رجب ماه در

 .بده انجام را آن توند می بخواهد که کسی هر و. است ناقص خلوت يک اين

 

 نياز. را خود نفس ادب برای و ،(ص) پيامبر برای هللا، خاطر به: است همان همه از بعد نيت

 حضرت. مردم از دور و خلوت در دهيد، می انجام را هللا دستورات روز چهل در که کنيد نيت داريد

 چهل برای صداقت در را خود قلب که کسانی قلب در شود می باز چشمه حکمت" گفت،( ص) پيامبر

 .باشد ما همه برای خير انشاءهللا." دارند روز

 

. هللا خاطر به  نيّت سپس و است غسل يک بدهيم انجام بايد روز آن در که چيزی اّولين

 چهل برای نّيت ،(ص) پيامبر حضرت از اجازه و درخواست و پرسيم، می هللا از اجازه و درخواست

 و گويم، می الرحيم الرحمن هللا بسم دهيم، می انجام غسل از پس را نّيت. کنيم می خلوت در روز

 به. شوند می شروع شب در ها وظايف است، مغرب در را آن. کنيم می شروع را وظيفه اين انشاءهللا

 انجام کامل وظايف سپس. است ۲۰ آن( بار اين). است رکعت شش"  االوابين صالة" معمول طور

. شود انجام بايد غسل. شويم می بيدار تهجد زمان برای و رويم، می رختخواب  به عشا از پس و ميدهيم،

 تسبيحات شب، نماز بدهيد، انجام وضو توانيد می شما. بدهيد انجام توانيد نه شما است ممکن اوقات گاهی

 .صبح نماز اذان تا شود انجام تواند می قرآن وظايف و ،(ذکر)

 

 را صبح نماز. بشود خوانده( اشراق) آفتاب طلوع تا نماز از بعد بايد الرحيم الرحمن هللا بسم زار

. بدهيد انجام روز چهل مدت در بايد را کار اين. شود خوانده به نياز انعام سوره   آن در بدهيد، انجام بياد

 طول در را آن توانند می بخواند، را انعام سوره   صبح در توانند نمی که کسانی. بپذيريد را آن هللا که

 توانيد می شما. دارد رکعت ۱۲ به نياز ضحی نماز. ضحی نماز به نياز شما سپس. بدهند انجام روز

 .بشه بلند و کنيد استراحت ضحی از پس کمی

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 شب تا قرآن جزء هشت تا يک از تواند می بدهد، انجام کامل خلوت يک که شخصی يک

 خوانده سازمان بخش به توجه با اما نيست روزانه سازمان به توجه با الخيرات داليل و. بخواند(  مغرب)

 ده از شود می شروع هللا ذکر. است خواندن قابل آن چگونه که اين...  دوم بخش اّول، بخش. شود می

 شريف صلوات. قلب با هزار ده و زبان با هزار ده. بدهيد انجام بتوانيد شما که چقدر آن به تا هزار

 انجام توانند می که اندازه همان به توانند می آنها. هزار ده از هللا ذکر و هزار پنج از شود می شروع

 خلوت، آخر به نزديک پايان، در و ترتيب، همين به کردن افزايش داد خواهد ادامه آنها انشاءهللا. بدهند

 آيةالکرسی، و. روزانه اخالص هزار و. بريم می عادی سطح به را آن انشاءهللا و کنيم می کاهش را آن

 .بدهد انجام هزار تا صد از بايد بدهد انجام تواند می که کس هر

 

  بيفتد، اتفاق رخ چيزی يا و حالت يک اگر. دهند انجام صد بايد حداقل توانند نمی که کسانی

 ها وظايف اين. بنويسيند را آن که است اجازه همچنين بيفتد، اتفاق رخ" ظاهرت" چنين اگر بنابراين

 .هستند

 

 انجام کامل در را آن خواهند می که کسانی هم بدهند انجام را آن توان می گفتيم، که همانطور

 از يا و اشراق ه( شب نماز) "تهجد" از يعنی بدهند، انجام حدی تا را آن خواهند می که کسانی هم بدهند

 .عشا تا عصر

 

 می که اندازه همان به توانند می آنها. بدهند انجام زمانش در را اين تمام توانند نمی آنها البته،

 .مياوريم دست به پيشرفت انشاءهللا و کنند می کامل روز چهل در را آن انشاءهللا. توانند

 

 تحت ما که. باشد مردم برای و ما برای خوب خلوت اين انشاءهللا. نيست خوب دنيا حالت

 کالم از تجليل برای و اسالم، دين داديم، انجام اسالم پيروزی برای را اين نّيت انشاءهللا. باشيم حفاظت

 .کند نا ول خودمان نفس دست در را ما و باشد ما ياور هللا کند، قبول را اين( جالله جل) هللا که. هللا

 

 انجام هللا خاطر به فقط را آن انشاءهللا. رفتيد خلوت در چونکه باشيد مغرور توانيد نمی شما

 بار هزاران داريم نياز بدهيم، انجام را خدمات اين که کرد اعطای که کنيم شکر هللا به داريم نياز. داديم

 يک انشاءهللا. نکنيم پيروی را خود نفس و بوريم، راحتی با را آن که انشاءهللا. کنيم شکر اين برای هللا از

 .بگيريم را خود نفس که اين برای باشد دليلی

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ اآلِخر ُجمادی ۲۸


