
 وسعها إال نفسا هللا يكلف ال

. أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

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 .

ُ  يُكال ِّفُ  الا أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم "  ا إِّالا  ناْفًسا الل   ". ُوْسعاها

 يستطيعون ال لحم تحت وايكون وأال ذلك يفعلوا أن هميمكن.  وهحملتي أن هميمكن القدر الذي البشر وجل يحًمل عزهللا 

 . الكلمة معنى بكل شيء كل على ينطبق وهذا.  تحمله

 أن خلقك منذ!  ذلك تفعل أن يمكنك ال لتق ال.  تحملت أن ستطيعت ما بقدر أيضا هي.  العبادات وذكر سبق جل جالله هللا

 ال قولال أو أقلب القيام.  بسهولة بهذا القدر القيام يمكنك.  لك هوأظهر ، به القيام يمكنك القدر الذي قيًم أيضا بالتأكيد ، هللا

 واجعله مستمر بشكل به القيام يمكنك الذي قدربال تعبد.  به القيام يمكنك مما أكثر تفعل ال.  كذبهو  ذلك تفعل أن يمكنك

 . الالزم من أكثر صبحي ال حتى بسرعة الكثير تفعل ال. ثابت 

 أو اثنين أو شهر لمدة همتركت. أولياء  واصبحي أن في رغبة يهاجمونه ، لشيء ما الناس عندما يتحمس هأن هللا حكمة فمن

تجعلوا األمر يسير على هذا  ال.  جدا ثقيل ألنه حين بعد شيء كل يتركون.  شيء كل ونتركي ، ذلك تعرف أن وقبل ثالثة

 . به القيام يمكنك ما بقدر بالقيامك وأمر هللا أظهر.  به القيام يمكنك ما بقدر قمالنحو . 

. ا به القيام يمكنك التي وظيفةال على احصل ، وظيفة على تحصل عندما.  أيضا أخرى أمور في األمر بنفس الطريقة

 يفقدون ثمومن .  العملب ويبدؤون ، ذلك ومثل هذا مثل ونخططي ، ذلك فعل هميمكن أنه يقولون ، جشع لديهم الناس معظم

 تبدأ ال.  به القيام كيمكن ال الذي العمل تأخذ ال:  هللا نبيً  كما هذاو. باألسف  ويشعرون أيضا أيديهم في يبق الذي القليل

 . الناس وستؤذي ستصاب بالخزي.  اآلخرين أموالب التجارية األعمالب

 في ببطء الصالةب األوالد البدء أنه يجب على يُقال السبب هذال.  به القيام هميمكن ما بقدر اطلبوا من األوالد القيام ، أيضا

أن  ، تدريجيا يصعدوا أن يجب. عليهم  اً صعب سيكونو ذلك لن يعتادوا على ،متأخر  وقت في بدؤوا إذا.  السابعة سن

 واكونيل لهم بالنسبة. يتركون من ثم و واحدة مرة ذلك يتم أن ينبغي ال لذلك. ا ثابت ئاشي يجب أن يكون هذا.  ببطء يعتادوا

 . ببطء ذلك على والتعود المزيد والمزيد تعليم خالل من به القيام يجب ، مستمر بشكلبذلك  القيام على ينقادر

عز  هللا. الرحمن الرحيم  ، رحيم هللا. تحمله  يستطيعون ال حمل تحت يقعوا الأن  للناس بالنسبة شيء أهم فإن ، ذلك ومع

 تظهر ال.  هللا شاء إن انفعله دعونا. وعطفه  ،لطفه  ،بفضله  ذلكب القيام يمكنناأنه  لنا قال. أرحم الراحمين  هو وجل

 ". ذلك أفعل أن أستطيع ال ، ال " و ،" أصلي أن أستطيع ال ، ال " مثل األعذار

 كونيجب أن ي. ركعتين ركعتين  يزيد أن يجب ، اليوم في ركعتان بعد. ولد  وكأنه يبدأ أن يجب يصلي ال الذي الشخص

 إذا.  صعب هذا سيكون بالطبع ، واحدة دفعة شيء كل فعلي أن حاول إذا ولكن.  عام غضون في عادي شخص أي مثل

 . هللا شاء إن تدريجيا ذلك وافعلي أن هميمكن ،ين متحمس واكان

 العبادةب إنسان إال يكون أن شخص ألي يمكنال . إنسان  أنك تعرف حتى والعبادة صالةال دون من يوم يمر ال أن يجب

 بقدر ءأذكيا ، لهم يحلو كما متعلمين وايكون أن هميمكن ، يصلون ال أنهم طالما ، ذلك يتم لم هأن طالما.  هللا أوامرإطاعة و

 ، يدعون كثيرا أنهم أيضا يقولون الناس بعض.  مله فائدة ال ، العالم في ينمتعلم صاشخأأكثر  وايكون أن أو ، لهم يحلوما 

ً جميع يهدينا هللا.  وتصلي القرآن تقرأ ال كنأ طالما مجدي غير هذا.  أيضا يفلح هذا ال.  يصلون ال ولكن يقرؤون . ومن ا

 هللا التوفيق .
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