
 
 
 
 

 
  

 

 تكلم وفقا لقدرتك
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

نفعل ما نستطيع أو ما نحن قادرون على القيام به . ما ال نستطيع فعله ، يعطينا هللا األجر على أننا فعلنا ذلك . نطلب مساعدة هللا 

من أجل تأدية السنة . نبينا الكريم يقول " ال تبالغ . افعل ما أنت قادر على فعله ". بعض الناس قد ترغب في القيام بشيء : في 

األحيان يكون من رغباتهم ، في بعض األحيان يودون فعالً ذلك . لكن هللا أعطى قدرة معينة لكل شخص ، ]و[ إذا تجاوز بعض 

 الشخص ذلك ، ال يمكنه فعل أي شيء .

 

 غرض النبي صلى هللا عليه وسلم تجاهنا ، وهدفه كان ، حتى لو كان صغيرا ، أن نفعل الشيء باستمرار ، ال نحّمل نفسنا ما ال

طاقة لها فجأة ، وفي وقت الحق يصبح مثقال به ، ويقرر عدم القيام به على اإلطالق . حتى لو فعلت القليل ، فهذا جيد بالنسبة 

لك ، أفضل بالنسبة لك ، أفضل من كل الجهات . لذلك ، في كل شيء تتجاوز به الحدود ال يكون أمرا جيدا . كل شيء على هذا 

 يوية أو شؤون اآلخرة .النحو ، سواء كانت شؤون دن

 

لمئة ، والبعض اآلخر هناك كمية معينة يمكن لكل شخص القيام بها . البعض يفعل واحد بالمئة ، والبعض اآلخر يعمل نصف با

، رك ، ومن ثم ال يمكنه فعل أي شيء. لذلك. هذا يعتمد على الوضع . عندما يكون أعلى من الحد ، فإنه يحرق المحخمسة بالمئة

 ومن هللا التوفيق .  نعرف أنفسنا ، ونتصرف وفقا لذلك . هللا يتقبل ، إن شاء هللا . -عله هو ألنفسنا ما نف

 
 لفاتحة .ا
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