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  سھلة هلالج لجأوامر هللا 

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

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

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

ُ نَْفًسا إِالَّ ُوْسعََھا  َال یَُكلُِّف �َّ
 

ھا لیست أشیاء علینا ھي أشیاء یمكن للجمیع القیام بھا. إنعز وجل ال یقدر علیھ. األشیاء التي یفرضھا هللا  بشيءأحدا  هلالج لج یأمر هللاال 
ل شيء ممكن. یمكن لكل شخص أن یصلي ویصوم. حتى لو ك ،الحجصعبة ولكنھا سھلة. الصالة خمس مرات في الیوم، الصوم، الزكاة، 

 .یصلي في فراشھ ، یمكنھ أنجدا اجلوسا. وإن كان مریض، یمكن للمرء أن یصلي. یمكنھ أن یصلي كان مریضا
. 

كون قد فعلھ. ولكن كما ، یضھ. عندما یعوضھیعومكنھ تی ا،مریضكان من كن أن یفعلھا الناس. وأما الصیام، أمر هللا عز وجل بأشیاء یم
 صعبة. اعلى أنھ الكن الشیطان یظھرھولة للغایة. یمكننا القیام بھا. بھا سھعز وجل ، فإن األمور التي یأمرنا هللا قلنا

. 
 ،منحرفة لیست ما جاء بھ األنبیاء. لقد عبدوا كما یحلو لھم. لذلكالتي تؤدى من خالل أدیان عبادة الالدین واحد. أخرى،  أدیانال توجد 

ھم لیسوا إن .جدا! سھل جدا". انھ لیس سھال جمیل، وال وضوء ، وال شيء. ةعندھم صال"ھؤالء الناس لیس  ینظر الناس إلیھم ویقولون
 قبل أكثر صرامة من أوامرنا. كانتمن  األوامر. كانت هلالج لج االسالم. دین جمیع األنبیاء ھو اإلسالم. فیھ أوامر هللاھو الدین. الدین  على

ولمن ر. اعذأ نختلقوال هلالج لج أن نشكر هللا  یجب ،ھذا التیسیر. لذلك نارحمنا هللا عز وجل وأعط ،ملسو هيلع هللا ىلص ما لنبینا الكریماكرإأكثر صعوبة. 
 .، أعطى هللا عز وجل المزید من السھولةلدیھم أعذار

. 
الشيء نفسھ  جب علینا القیام بھا. مثلما نأكل، نشرب ونتنفس،، یجب على الناس أن یضعوا ھذا في أذھانھم. ھذه ھي األشیاء التي یبالتأكید

هللا ال هلالج لج. تنا. شكراً لھ فطر عز وجل األوامر حسب طبیعتنا وأي عبء. أعطى هللا تشكلاء. إنھا لیست صعبة. ال ینطبق على ھذه األشی
 هللا یجعلھا سھلة.. یظھرھا على أنھا صعبة

. 
الذین ھم حباء وفي اآلخرة. سیكون من األ في الدنیابسالسة. وسیعیش بكرامة من أعمالھ یمر في سالم. كل عمل ھو  یؤدیھامن كل 

 . ومن هللا التوفیق .ن دائما منعناشّر نفوسنا. یریدامن شّر الشیطان و منحفظنا هللا یإن شاء هللا.  ملسو هيلع هللا ىلصومن أمة نبینا الكریم  هلالج لجهللا أحباب 
 

 الفاتحة .
 

  موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443ربیع الثاني  22 /01-21-2021  

 


