
 

 
 
 
 
 
 
 

ُ نَْفًسا إِالَّ ُوْسعََھا  َال یَُكلُِّف �َّ
 

. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز 

 الداغستاني ، شیخ محمد ناظم الحقاني ، مدد . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .
 

  یطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمأعوذ با� من الش
ُ نَْفًسا إِالَّ ُوْسعََھا  َال یَُكلُِّف �َّ

ا كانت األوامر التي ال یمكنك تحملھ. ومھم یحملك حملالرحمن الرحیم. لم ھو هلالج لج هللا ف هللا نفساً إال بما في وسعھا. : ال یكلهلالج لج هللا یقول
حسب إمكانیاتھم. یجب على الناس أن یفعلوا ما في وسعھم. وأما ما ال یستطیعون فعلھ ، فقد أباح هللا للجمیع أن یفعلوھا یجب تنفیذھا

یجب علیك  -ا كل ما في وسعھم. الصوم والصالةفعل الخیر. االستمرار في فعلھا شيء جید. یجب أن یفعلوبمن المھم أن تبدأ  .یغفره هللا
القرآن عن ظھر قلب. وعلى من ، ال یستطیع الجمیع حفظ عن ظھر قلب. بالطبعقرآن أو حفظھ بالطبع القیام بھما. بعد ذلك تعلم قراءة ال

 .وعدم نسیانھ المحافظة علیھعلیك  یجب، ال فإنك تتحمل مسؤولیة ذلك. حتى لو حفظت القلیل فقط. وإیجب أن یحافظ على ذلك حفظھ
  

تطیعون. یقول بعض الناس إنھم ال یستطیعون القراءة أو بالطبع ، غیر العرب ومن ال یعرف اللغة العربیة یمكنھم القراءة بقدر ما یس
 ویقدمونھ عظیم الشأن مالئكة خاصة لھذا. فھؤالء المالئكة یصححون األخطاء في قراءتك للقرآن یعیّن هللا .یُخطئون في القراءةنھم إ

ذنبا إن شاء هللا. إنھا  ترتكبوا. لن ذنبحتى ال یرتكبوا  ایقرؤو لذلك لنیقول بعض الناس أنھم یقرؤون بشكل خاطئ هلالج لج. حضرة هللا  في
 بحیثحضرة هللا. المالئكة لیسوا مثلنا. خلقھم هللا  وتقدمھا في، فالمالئكة تصححھا أخطأت بالقراءةلو حتى  .ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم من بشرى 

ملون ال یتعبوا. لدیھم ھذا التخصص في أداء واجبھم على أكمل وجھ. في حین أن البشر یفعلون ذلك بشكل غیر كامل ، فإنھم بالتأكید یك
ھذا األمر ھؤالء المالئكة وهلالج لج هللا ال تھتم. سیعیّن  كلمة بشكل صحیح ". لم أقرأ"أخطأت في قراءة القرآن.  واجباتھم. عندما یقول الناس

 .علیھم لیس شاق
  

فكل شيء سھل علیھم. حتى المالئكة في هلالج لج مخلوقات هللا ال تحصى. ھم كثیرون. وعلم هللا ال یُفھم. لذلك ما دام الناس في طریق هللا 
 .خدمتھم لتصحیح أخطائھم. نفس الشيء مع المالئكة عن یمیننا ویسارنا الذین یكتبون أعمالنا. یكتبون األعمال الصالحة على الفور

لطف هللا ورحمتھ  ، ینتظرون حتى تصححھا. ینتظرون ثماني ساعات قبل كتابتھا. ال یكتبونھا على الفور. معصیةیكون ھناك  وعندما
 .عن ھذا الطریق الجمیل نافصلال حدود لھما. هللا ال ی

  
 وسیسعدون في في الدنیاسعادة مان ویعیشون حیاة مریحة. لدیھم اإلسالم واإلیبعندما ال یتعب الناس وال یتمردون ، فإنھم یعیشون 

 ةوالسھل ةالجمیل ةالطریق هھذ عنمھم. یجب أن نطلب ھذا دائًما ألننا قد ننزلق  أمرإن شاء هللا. إنھ  ویثبتنایمان اإلهللا یرزقنا  اآلخرة.
. لیس في الھاویةوا ا على ھذا النحو قد سقطھھذه الطریقة. أولئك الذین تركوھا أو لم یسلكوال نترك یجب أن  .آلخرینل ناحسدخالل من 

. على العقلخذ مثاالً منھم. الشخص الذي یفعل ذلك یفتقر إلى ؤعلیھ أو ی حسدونال صفات جیدة. ال یوجد شيء یُ لدیھم سعادة وال نور و
د یأتي . ال شيء جیلنفوسھملقد أصبحوا عبیدا  م .في الصور أو من مسافة بعیدة ، ال یمكنك االقتراب منھ ینجذاب نبدوی مالرغم من أنھ

على ھذا الطریق إن  ویثبتناحفظنا هللا یعلیھم.  نشفقهللا. یجب أن  طریق علىمنھم. یجب أن نبتعد عنھم. یجب أن نبتعد عن الذین لیسوا 
 ومن هللا التوفیق .   .ھؤالء إن شاء هللا یھديشاء هللا. وهللا 

 
 الفاتحة .
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