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  افعل قدر إستطاعتك

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
ُ نَْفًسا إِالَّ ُوْسعََھا  َال یَُكلُِّف �َّ

 
ھي أن نتبع أوامره. ھذه ھي أسھل  نؤدیھاهللا عز وجل ال یفرض إال األشیاء التي یمكن للناس القیام بھا. أمر بفعلھا. كل العبادة التي 

فوائد لكل من أجسادنا  ا، لدیھإضافة الى ذلكذلك دون جھد.  تحملصعب. یمكن لجسم اإلنسان  امنھ شيءاألشیاء التي یمكننا القیام بھا. ال 
 .مادیة ومعنویةواحنا. لدیھم فوائد وأر

. 
بحیث یبذلون خمسین ضعفًا من الجھد  لقمة العیشلذلك ال ینبغي ألحد أن یتقدم بعذر ویقول إنھ صعب. یفعل الناس ھذه األشیاء لكسب 

. عندما الدنیا هأجل ھذ ، ألنھم یعملون. إنھم یعملون مندة. لدیھم صعوبة في ذلك. ومع ذلك، فھم ال یقولون كلمة واحدةالذي تتطلبھ أي عبا
لبت ن. إذا طیركعتتأدیة یقول الناس إنھ صعب. ھناك الكثیر من األشخاص الذین یصعب علیھم حتى یتعلق األمر بالعمل في سبیل هللا، 

الناس یجدون ، فإن بعض إذا طلبت منھم الصالة یوم الجمعة، فإنھم یقولون إنھم ال یستطیعون فعل ذلك. منھم أن یصلوا ركعتین یومیًا
 .خسارة ألنفسھمالسببون س عذرا لعدم القیام بذلك. إنھم ی، ھذا لیكصعوبة أیًضا. لذل

. 
، وبعض الناس ال یریدون دخولھا قائلین إنھا صعبة. ال فرق بین الطریقة . اآلن بعض الناس یدخلون الطریقةلطریقةاألمر نفسھ بالنسبة ل

. یمكن للناس ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم ة، ولكن األصح أن الطریقة ھي طریقإلسالم. إنھما لیسا نفس الشيءي ان. كالھما فامتشابھ اإنھم ،والشریعة
ْب إلَيَّ بالنَّوافِِل". (حدیث قدسي). مع  هللا عز وجل. یقول نبینا الكریم تقربوا الىصالة النفل. وكلما زاد أداؤھم كلما  المحافظة على "التَقَرُّ
 .ب الناس من هللارّ قتصالة النفل ی

. 
مرة "هللا" ، یكون قد قام بواجبھ  100 قالحتى لو  -، فكم یمكن لإلنسان أن یفعل نا ویأخذ البیعة، عندما یدخل شخص ما إلى طریقتلذلك

، فسیكون ذلك جیًدا على الفور. ولكن إذا فعل الیومي للقیام بالورد داعي. ال مرات ثالثقراءة سورة اإلخالص في طریقتنا. سیتم قبول 
قلنا. والنفل ھو العبادة التي  كمابصالة النوافل، ألن الطریقة  كب معصیة،، یكون قد ارتفرًضا. ومن قال أنھ فرض لیست ھذهجًدا. كل 

نة. لیس على الجمیع القیام بذلك. ھناك الكثیر من الناس الذین ال یفعلون ذلك. نفس الشيء مع ھذا. عندما تدخل سُ ال و افرض لیست
قد ارتكب  یكون، أنك ارتكبت معصیة إذا لم تفعل شیئًا. ال یوجد شيء من ھذا القبیل. من قال أنك ترتكب معصیةمن ، ال تخف ةالطریق

 .المعصیة
. 

، فال ضرر في ذلك. المھم ھو اتباع الشیخ إستطاعتك. وإن لم تستطع، ألن قلبك متصل بالطریقةإنھا في األساس مسألة القلب. افعل قدر 
] أنھ اإلسالم. مدعیامن ھم بمفردھم ویظھر لھم أشیاء مختلفة [ب یمسك، ألن الشیطان مھم للغایة خاصة في ھذه األیام واتباع الطریقة. إنھ

 لإلسالم بعد ذلك. حفظنا هللا من ذلك.یصبحون أكبر أعداء 
. 

باب مفتوح للجمیع. طریقة النقشبندیة ھو مة. باب ال، قد یفعل الناس الكثیر والقلیل. بابنا باب الرحن نفعل بقدر ما نستطیع. كما قلنایجب أ
قول یومیًا. عندما ی القدر وذاك القدرلكن یمكن للكثیر من الناس تضلیل اآلخرین بإخبارھم أن یفعلوا ھذا وھذا ھو الحال في كل الطرق. 

ھم عن عن الطریقة ویبعدوننھم یبعدون الناس . ما یفعلونھ خطأ. إمعصیة، فإنھم یقولون إنھ یرتكب الشخص إنھ ال یستطیع فعل ذلك
 الفاتحة . . ومن هللا التوفیق  .في طریقتنا إن شاء هللا ،على ھذا الطریق الجمیل هللا یثبتنا یعیننا. هللا. حفظناهللا یاإلسالم أیضاً. 

 
  موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني

، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443ربیع الثاني  20 /25-11-2021  



 


