
 
 
 
 
 
 
 

 احوال اصحاب 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

راه منحرف نمی شود  از هوشمند شخص .است مهم عقل عطا کند. عقلبه همه ما ها  هللا که باشد

. مکني استفاده خوب چيزهای برای عقل از انشاءهللا دهيد اجازه حال، اين با. کند می پيدا را واقعیو راه 

 سانیک حتی. باشند رساز کا خودشان نفس با بيشتر و پيروی کنند را بی عقل را مردم دارند دوست مردم

 .بروند است احوال اصحابيا کسی که  مجنون )ديوونه(دنبال کسی که  هستند، راه رست در که

 

. امدنشيخ به آنها افراد احوال )حالت( می آنها رفتند. زير فرمان آنها نيستم.  دنبالآسان نيست 

ای خودشان بهتان اگر آنها از باره. است سنگين آنها بارآموزش دادند.  احوال اصحاببه آسان نيست 

يک دعا ) باشند بيمار کسی خواهند می اوقات گاهی و کنند می دعا آنها اوقات گاهی بدهند، سخت است.

مجبور نيستيد آنها را پيروی کنيد.  شما اما نيستند، مسئول آنها. هستند احوال اصحابزيرا  (بد می کنند

کردند.  آنها را پيرویبه  ميتوانيد با آنها رفتار کنيد و چه چيزی نه، اما آنها را پيروی نکنيد و عادت نکنيد

 رقاد، شما خانوادهآن زمان دنيا تان، يعنی مجبور ميشويد اين کار را انجام بدهيد اگر آنها عادت بشوند. 

  .بود نخواهد آنها گناه و ندنک حمل را آن بود نخواهد

 

 نيز آنها است، کرده خلق را مردم همه هللا نوع که همانطور درستهستند.  احوال اصحابآنها 

 شويمب آنها به نزديک خيلی که نيست خوب گفتيم، که همانطور اما، هستند، مقدس آنها. هستند خاصی نوع

اما  ،توانند می که گويند می می کنند صحبتهنگامی که  مردم. کنند حمل را آن توانند نمی هيچ کس زيرا

 نينهمچ او. کند حملت نتواند که ی باری نمی دهدکس هيچ هللا. دنشومی  جدی هنگامی که چيزها است سخت

"من از زور و قدرت خودمان دور می شوم و دنبال ) بر روی خودمان گيريم بار را که گويد می (ما به)

را  نسختتريمی کند و  انتخابآسان ترين را  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر .("هستمکمک در زور و قدرت تو 

 .باشد داشته وجود انتخاب تادو موضوعیترک می کند هنگامی که در 

 

 اين راحتی به توانست می او. دهد انجام سخت ترين را دتوان می نيز (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 تر آسان ما برای را آن تا داد، انجام آمت برای رحمت يک عنوان به را کار اين او اما دهد، انجام را کار

 يطانش زيرا. باشند نسنگينه  و سخت نه و باشند راحت نما یها عبادت وکارهای مان  تمام بنابراين کند،

  دهيد ازهاج ،نکن تحمل را زياد بار بنابراين،. نشان می دهد سنگين بار عنوانبه  پرستش ترينحتی ساده 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ،کنيم تحّملدر مورد چيزهای سخت و يا چيزهای که نمی توانيم  ندهيم اجازه و پرستش مان را انجام دهيم

  عطا کند.سبکی آسونی انجام بدهيم. انشاءهللا او به ما ها هللا عطا کند عبادت ها مان را با نپرسيم. 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹اآلخرجمادی  ۷


