
 
 
 
 

 
  

 

 بقدر ما نحن قادرون على القيام به
 

 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
 

كل .  صلى هللا عليه وسلم تأتي منه.  . الحمد هلل أن طريقتنا تعود إلى النبي صلى هللا عليه وسلم الحمد هلل أن طريقتنا هي طريق الحقيقة
 .سنته  – من تلك التي فعلها النبي صلى هللا عليه وسلمهي  وظيفتناو اليومي وردنا. وسنته  نبينا الكريمتتفق مع ما فعله  وظيفتنا

 
في بعض األحيان ،  اآلخر ربما تم القيام به. البعض  دائًما" نعني األشياء التي يقوم بها المؤكدة  السنة ، من خالل " سنة مؤكدةبعض ال

الشفاعة  شفاعته . ينالون تهسن يطبقون. أولئك الذين  السنة النبوية بقدر ما نستطيع علينا تطبيقكطريقة ،  ونحن - ؤكدةوبالتالي ليست م
  .هي أهم شيء

 

 نِيَّةُ اْلُمْؤِمِن َخْيٌر ِمْن َعَمِلهِ 
 

 ، ألننا كائنات غير مكتملة ، وبالتالي ال نستطيع القيام باألشياء بشكل كامل ."عمله من  خير المؤمن نية " صلى هللا عليه وسلمالنبي يقول 
 . طالما أن نيتنا صحيحة ، فإن هللا يقبلها

 

ُ بِكُُم اْليُْسَر َوََل يُ۪ريُد بِكُُم اْلعُْسَر    يُ۪ريُد ّٰللاه
 

فقط  مهما فعلت ،.  بقدر ما تستطيعافعل ". لذلك ، المشقة  مال يريد لكالراحة ، و مهللا يريد لك " يُ۪ريُد بُِكُم اْليُْسَر َواَل يُ۪ريُد بُِكُم اْلعُْسَرَۘ "." 
. هللا  غير مشروعة شكوك هكون هذتفي هللا ، وس تشكفهذا يعني أنك  -أم ال  جيدً  القيام به بشكل. ال تقلق بشأن ما إذا كان قد تم  فعل ذلكا

تقرأ  الذي مستوىال مهما كان. " بدقة. نحن لسنا قادرين على القراءة  نحن نتلو ، لكن ليس بشكل صحيح " . بعض الناس يقولون رحيم
. هذه  نا نتبع السنة النبوية قدر اإلمكانو. دع طريق السنة ، إن شاء هللا علىنا نكون و. دع طالما أن نيتك صحيحة ، فإن هللا يقبلها، به

 . من هللا التوفيقو .يقبلهاهللا  -نيتنا 

 
 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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