
 
 
 
 
 
 
 

 تظرفی به اندازه 

 

 اسالم علیکم ورحمة هللا برکاته،

 م. بسم الرحمن، الرحی. أعوذ با هللا من الشیطان الرجیم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سید األولین واآلخرين،

 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

 

 

برای آنچه را که نمی توانیم نیت مان انجام می دهیم،  ظرفیتيا به اندازه می توانیم که  تا آنجا ما

( ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پیامبر ی سنت ها تکمیل برایاز هللا کمک مان است که هللا تا آنجا که انجام داديم قبول کند. 

هستید انجام آنچه را که قادر نکنید،  بیش از اندازهمی گويد: " مان( ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پیامبر  می خواهیم. مان

   حقیقتا   بعضینفس شان،  رضايتبرای  بعضیدهید، انسان ها دوست دارند کاری انجام  بعضی." دهید

 بعدا   برود تراز آن باالاگر می دهد،  ظرفیتدوست دارند، خودشان درست کنند. اما هلل به هر انسان يک 

 نمی تواند هیچ چیز انجام بدهد.

 

 کار با استقامتچیزی که می خوست،؛ حتی اگر کم باشد، ، مان( ملسو هيلع هللا ىلص)حضرت پیامبر  مقصد

 بگیريمتصمیم  و، بار بیش از حد سنگین است کنیم احساسو سپس  نه به طور ناگهانی بیش از حد، کنیم

حتی اگر کمی انجام بدهید، برای تان خوب است، برای تان خوبتر ديگر هیچ کاری بیشتر انجام ندهیم. 

چه  اين مثل هر چیز است.خوب نیست.  طافرادر هر چیز . بنابرين، است هر زمینه يتو است، خوبتر 

 آخرت. کار های ، چه دراين دنیا کار های دار

 

ف صن ها بعضیيک درصد، ها  بعضی انجام دهد.يک مقدار وجود دارد که هر کس می تواند 

هنگامی که از حد  است. اصولاين بر اساس  .انجام می دهند پنج درصد هابعضی ، درصدد صيا 

بنابرين، آنچه انجام می دهیم ، ديگر هیچ چیزی نمی توانند انجام بدهند. میسوزندها  رموتومیگذارد، 

و با توجه به اين انجام بدهیم. انشاءهللا خداوند قبول  برای خودمان است، براينکه خودمان را بشناسیم،

 کند. 

 

 .و من هللا التوفیق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شیخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰محرم  ۴      


