
  توانید می شما که آنجا تا 

 

 وبركاته، هللا ورحمة علیكم السالم

 .أعوذ با هللا من الشیطان الرجیم. بسم هللا الرحمن الرحیم

 واآلخرين، األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

 .الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، دستورشیخ عبدهللا الفائز 

 .طريقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة

 

ُ نَْفًسا إِّاله ُوْسعََها. ”أعوذ با هللا من الشیطان الرجیم. بسم هللا الرحمن الرحیم  سوره) .”الَ يَُكل ُِّف اَّلله

 تحمل توانند می آنها .کنند تحمل توانند می که اندازه آن به انسانیت به داد جل و عز هلل . (۲:۲۸۶ البقرة

 .است وارد( معنی) جهت هر از همه به امر اين .نیست ظرفیتشون از بیشتر و کنند

 

 نه. توانم می که اندازه اون تا شون تعداد. بود کرده يادآوری ازعبادت پیش از( جالله جل) هللا

ً  او آفريد، تورا هللا که موقعی از! توانید می نه که گويند  نشان شما به او و توانید می چقدر نوشته قطعا

 اون از بیشتر. اَست دروغ تواند نمی گفتند يا دادن انجام کمتر. دهید انجام توانید می راحتی به شما. داده

 سريع خیلی. پايداری با و همیشگی بدهید انجام توانید می که عبادت قدراين. ندهید انجام توانید می که

 .شود نمی حد از بیش اينطوری که( فکر اين با) ندهید انجام

  

 می که مثل کنند می شروع کنند، می شوق چیزی با مردم که زمانی که است هللا حکمت اين

. کردن ول هارا همه بفهمید که اين از قبل و سه يا دو ماه، يک میرويد شون دنباله. باشن اولیاء خواهند

 بدهید انجام. باشد نه هم اينطوری که. است سنگین بسیار چونکه مد تی يک از پس کنند می ول هارا همه

 .بدهند انجام توانند می مقدار چه داده دستور و نشان بهشان هللا. توانید می که حد اون تا

 

 بدهند انجام کنید، کار يک برای اسمنهويصی که هنگامی. اَست هم اينطوری ديگر چیزهای در

 برنامه توانند، می که گويند می آنها اَست، طمعکار مردم اکثر. بدهید انجام توانید می  که کار يک برای

 از دستشون در مانده که باقی کمی اون موقع، آن. کنند می شروع را کار و اينجوری، و اينطوری ريزی

 توانید نمی که کار يک گرين نه: داد نشان هللا که اون اَست اين و. مانند می توبه حالت در و دند می دست

 مردم به آسیب و میمونید آبرو بی. ديگری پول با( مغازه شرکت،) کسبی يک کنید نه شروع. دادن انجام

 .میرسانید

 

 که است دلیل همین به. کنید سفارش بدهند انجام توانند می که اندازه همان به کودکان همچنین،

 عادت آنها کنند، شروع ديرتر اگر. سالگی هفت از نماز به شروع آرامی به بايد کودکان که شود می گفته

 نیاز اين. کنند عادت بتدريجی با و بدهند، انجام تدريج به بايد آنها. شود می سخت و دادن، انجام دارند نه

 بايد ما کنند، عادت که طوری به. کردند فراموش بعد و بديم انجام دفعه يک بايد نه پس. دارد  پايداری به

 .کنند می عادت کم کم اينتوری  بدهیم، نشان دوباره دوباره،



 

 رحیم هللا. کنند نه قبول تواند نمی که بار يک مردم که است اين مسئله ترين مهم حال، اين با

َ  است، ین َحمَ  ْأَر يا مِّ احِّ ( چیز همه) توانیم می که گفت او. رحمانترهاست رحمانترين جل و عز هللا. الره

  ،"نماز توانم نمی" مثل گويم نه بهانهای هیچ. انشاءهللا بديم انجام. هللا سخاوت و فضل لطف، با بديم انجام

 ."توانم نمی نه،" و

 

 می روز، هر رکعت دو از پس. کند شروع کودک يک مثل بايد خواند نمی نماز هنوز که کسی

 بخواهند آنها اگر اما. سال يک از پس باشند عادی فرد يک مثل بايد آنها. دو و دو کردن اضافه توانید

 توانند می هللا انشاء هستند، زده هیجان آنها اگر. شود می سخت شک بدون بدهند، انجام بار يک را همه

 .بدن انجام ترتیب به

 

 انسان که آورند می داست به آگاهی اينطوری باشن، عبادت و نماز بدون روز يک در نبايد

 انجام که زمانی تا. شود به انسان دادن انجام را هللا دستورات و عبادت با تواند می تنها فرد يک. هستند

 متخصص قدراين توان می باشند، میخواهند که شده تحصیل قدراين توان می خوانند، نا نماز تا شود، نه

 دعا خیلی گويند می افراد از برخی. است فايده بی جهان، در ترين آگاهی يا باشند، میخواهند که شده

 ۲۴ را قرآن توانید می. کند نمی کار اينهم. میدهند نه انجام نماز اما خواندن می و دعا، خیلی میدند، انجام

 .کند هدايت را ما همه خداوند انشآءهلل. است فايده بی خوانیم نه نماز که زمانی تا. خوانید به ساعت

 

 .و من هللا التوفیق

 الفاتحه

 

 حضرت شیخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۳۹۴ آذر ۲۷


