أصحاب األحوال
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم  .الصالة والسالم على رسولنا
محمد سيد األولين واآلخرين  .مدد يا رسول هللا  ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا  ،مدد يا مشايخنا  ،شيخ عبد هللا الفائز
الداغستاني  ،شيخ محمد ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .
هللا يرزقنا الذكاء جميعا  .الذكاء مهم  .الذكي ال يحيد عن الطريق ويجد الطريق الصحيح  .ومع ذلك  ،دعونا نستخدم الذكاء
ألشياء جيدة إن شاء هللا  .الناس يحبون الذهاب خلف من ال عقل لهم ويتفقون مع نفسهم أكثر  .حتى من هم على الطريق
الصحيح يحبون الذهاب خلف شخص " مجذوب " أو شخص صاحب أحول .
ليس من السهل السير خلفهم  .نحن لسنا تحت أوامرهم  .المشايخ يسمونهم أصحاب أحوال  .ليس من السهل التعامل مع
صاحب أحوال  .حملهم ثقيل  .سيكون من الصعب حمله إذا أعطوك من حملهم  .في بعض األحيان يدعون دعاء جيد وأحيانا
يرغبون لشخص بأن يمرض (يدعون دعاء سيئ) حيث أنهم أصحاب أحوال  .إنهم ليسوا مسؤولين ولكن ليس لديك أي التزام
بالسير خلفهم  .ال يمكنك التعامل معهم  ،ولكن ال تذهب خلفهم وال تعتاد على الذهاب خلفهم  .ستكون ملزما للقيام بذلك إذا
اعتادوا على ذلك  .في ذلك الوقت عالمك  ،هذا يعني عائلتك  ،لن تكون قادرة على حمله ولن يكون خطأهم .
إنهم أصحاب أحوال  .تماما كما خلق هللا الناس بجميع األنواع هم أيضا نوع معين  .إنهم مباركون  ،ولكن كما قلنا  ،ليس من
الجيد االقتراب منهم كثيرا ألنه ال يستطيع كل شخص تحملهم  .يقول الناس أنهم يستطيعون عندما يتعلق األمر بالكالم  ،ولكن
تبدأ الصعوبة عندما تصبح األمور خطيرة  .هللا ال يكلف أي شخص بحمل ال يستطيع تحمله  .كما يخبرنا بعدم تحمل حمل من
قبل أنفسنا  .النبي الكريم يختار الخيار األسهل ويترك الصعب إذا كان هناك خيارين في مسألة ما .
نبينا الكريم يفعل الصعب كذلك  .كان يمكن أن يفعل ذلك بسهولة كبيرة  ،لكنه فعل ذلك كرحمة لألمة  ،لجعله سهال علينا  ،لذلك كل
أعمالنا وعبادتنا ستكون مريحة وغير مرهقة أو صعبة  .ألن الشيطان يظهر للناس حتى اسهل عبادة والتي ال حمل فيها على أنها صعبة .
لذلك  ،ال تأخذ الكثير من الحمل  ،دعونا نؤدي عبادتنا  ،ودعونا ال نطلب أشياء صعبة أو أشياء ال يمكننا تحملها  .هللا يرزقنا السهولة في
تأدية عباداتنا  .ويعطينا النور إن شاء هللا  .ومن هللا التوفيق .
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