
 
 
 
 
 
 
 

 احسان 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

 ر.محمد ناظم الحقاني، دستو شيخشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 مرتبهوجود دارد. احسان يک  احسان، وجود دارد می گويد: ايمان مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

می عبادت  هللا رادر حالی که او گف.: " ان چيس.؟سحپرسيدن ا مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبربه  تر اس..باال

ميدانيد شما  ميبينيد.تو را  هللاما شما نمی توانيد آن را ببينيد". را ببينيد عبادت کنيد،  هللا همثل اينک، يدکن

، شما يک بنده عزيز هللا هستيد، به همين دليل او را عبادت می کنيد، اين قسم. هستيد ر هللاظن زيرکه 

 شما شد.

 

را می شناسند، آنها  هللا حيوان. بينندهللا انکار نمی  انسانها، اکثر را ترک کنيم عبادت چونکه

انجام می  تتسبيحاحيوان هستند چونکه  اترا نمی شناسد، بدتر از حيوان هللاکه  کسانی  .نمی شناسند

هللا . انسانها عبادت می کنند. عبادت انجام می دهند را تتسبيحا د،ننعبادت را نمی دا، حتی اگر دهند

عبادت و امر  باشان را دخوميتوانند مقام آنها اس..  ربال تبرای انسانها اس.. قدر، مقام شان  صوصمخ

تبه شان افزايش ميابد. اگر اين کار را انجام دفعه مر، هر لی هستندياکرام های هللا خهللا باال بياورند. 

 .دهيدندهيد، آن وق. مرتبه شما پاين ميايد، قيم. تان نمی ماند، اين را بر عليه خودتان انجام می 

 

 نفس شانآنها به  چونکهشورش می کنند بيشتر از آنانی هستند که نمی کنند.  هللاکسانی که عليه 

، به اس.ضعيف دهد، اراده آنها ، دنيا آنها را فريب می دهدآنها را فريب می شيطان وابسته هستند، 

ناديده می  گفته اس. آنچه را که هللا، انجام می دهند احتياج داردآنچه نفس شان ميبازند. همين دليل آنها 

ببينيم، اما شما او را را عبادت خواهم کرد. البته ما نميتوانيم  هللا. بنابراين، همانطور که می بينيد، گيرند

هللا به همه ما ها ايمان حقيقی ايش ميابد. شما افز مرتبهبايد باور کنيد که او تو را ميبينيد، آن زمان 

 .ندهداو ما را در شرايط بد قرار کند، انشاءهللا  محافظ.ببخشد، ما را از شر نفس مان 

 

 من هللا التوفيق.و 

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محم. رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ خراآلربيع ۲


