
 
 
 
 
 
 
 

 خلوت و مشایخ

 

 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

 

 

. است الرغائب ليلة مقدس شب امشب. شود می وارد امشب رجب ماه انشاءهللا بدهد، برکت هللا

 اّول با شود، می آغاز امشب خلوت که است خوب سال اين خاطر اين به. باشد ما همه برای برکت پر آن

 .باشد ما همه برای برکت پر آن که. رجب

 

 يا و ماه يک برای اوقات گاهی ماندن، مدتی برای و رفتن حرا تا نيز ما( ص) پيامبر حضرت

. شد نمی مخلوط مردم ميان در و کرد می فکر( جالله جل) هللا به. تنهايی به پرستش برای ماه، دو حدود

 کنند، می دوری دنيوی کار از و کنند می مردم از خلوت را خودشان که هستند بسياری افرادی

 برای بودن،( جالله جل) هللا با روز ۴۰ برای و خواهند می( ص) اکرم رسول از همت برای درخواست

 که. دارند وجود خارج در افرادی همچنين. شوند می وارد خلوت اين در نفس آموزش و تمرين انشاءهللا

 .بدهد برکت آنها همه برای خداوند

 

. بدهد انجام بايد بار يک عمر طول در کس هر را آن نقشبندی طريقت در. است نياز يک اين

 همه برای را آن انشاءهللا. دهند می انجام قبر در را آن آنها سپس بدهد، انجام را آن توانيد می که کسانی

 .کشتن را نفس انشاءهللا برای اما نفس بزرگنمايی برای نه شويم می ورد داريم. باشد مفيد بشريت

 را آن توانيد نمی. است بزرگ نفس. کند کمک را ما و کند قبول را آن هللا که. دانند می همه همينطور

 .دهيند نه فرصت را آن به هرگز و باشيم مالحظه با هميشه بايد. کنيد آزاد را آن توانيد نمی. کنيد ترک

 

 خلوت ها مشايخ که هنگامی. بگذرند راحتی به روز ۴۰ اين و کنيم تقليد را مشايخ انشاءهللا،

 شيخ حضرت ما، شيخ .دادن می انجام ها سال طول در برای را آن آنها اوقات گاهی دادن، می انجام

 راشديه نام به ـ اينجا گونيکای در ،(وقفه بی) مداوم طور به بود، توقف بدون سال پنج داغستانی عبدهللا

 .بود آنجا خلوت در سال پنج او. گويند می

 

 داغستانی عبدهللا شيخ حضرت. داد انجام ما شيخ با مدينه در خلوت از توقف بدون ماه شش آنها

. دادن انجام بغداد در را آن آنها. بود مدينه در خلوت ماه شش توقف بدون ناظم شيخ حضرت ما، شيخ و

  که. است تقليد ما مال. بود تر سخت بسيار  آنها خلوت البته،. دادن انجام مکان از بسياری در را آن آنها

 



 

 

 

 

 

 

 

 ای وسيله يک انشاءهللا. کند موفق را ما هللا که. است ما برای بسيار هم اين چونکه کند، قبول را آن هللا

 .باشد خوبی برای

 

 شود، می وارد سال هر ماشآهلل او،. شويم می خلوت وارد در عدنان شيخ حضرت با امروز انشاءهللا

 را اين هللا که. ميداند هللا شويم، نمی يا و شويم می وارد اين از بعد آيا که ببينيم بياييد. قدوس حضرت

  .کند تبديل حقيقت به را ما عبادت انشاءهللا و کند قبول

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ اآلِخر ُجمادی ۲۹


