
 

    

 

 أفضل األعمال أشقها

بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد . السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم 

الفائز الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 هاونجعلي والشيطان النفس.  سهلةعادة  عبادةال المثال سبيل على ."أشقها األعمال أفضل" الشريف النبوي الحديث في الكريم رسولنا يقول

 .كلما كانت أفضل  بةصع كلما كانت األعمال.  صعبة تبدو

 ، الواقع في.  وصعبة ثقيلة أنها يقولون. نطلب منهم أن يصلوا . يصلوا  أن يستطيعون ال أنهم من يشتكون إلينا يأتون الناس من كثيرال

 يتركوا اليجب ان .  عظيم فضل إلى واوصل قد سيكونون ، صعب هو ما فعلوا إذا ، الواقع في. صعبة على النفس  هاولكن. ة صعب تليس

. عمل بأي القيام دون واكسبأن ي يريدون. والدنيا  اآلخرة أمور في السهل العمل ونيريد ةالطريق نفسب الجميع.  صعب انه قائال األمر

. عبادتك لتعط ال. صعب  على أنه شيء أي رؤية عدم هي نصيحتنا.  والعبادة العملب للقيام البشر هللا خلق. الطريقة بهذه األمور ال تسير

يقوم  كشخص. النفس  على جدا ةصعب بدوت اأنه إال ،ة صعب تليس ، الواقع في.  كلما كانت أكثر فضال وثوابا ، كلما كانت أصعب

كلما كان  ولكن.  جدا جدا صعب أمر بالصبر التحلي . الصالحة باألعمال يقوم ، الطريق في ويستمر يعتاد ، وأكثر أكثر بأعمال صالحة

 ، ذلك على الشخص يعتاد عندما.  أيضا صعبأمر  الغضب عدم. يه مع مرور الوقت عل سهالا األمر  يصبح ، وأكثر أكثر المرء صابرا

 . الناس مع أفضل ويصبح ، يرام ما على تسير تبدأ المرء أمور.  شيء كل من غضبي وال ، الوقت من فترة بعد وسليم حليم يصبح

 إجعلوا.  أكثر هو صعبا الذي يبدو شيءال فضل.  القبيل هذا من شيء كل.  يهتم أحد ال.  نفسه ويضريدمر نفسه  غير الصبور الشخص

 ، هللا شاء إن ةسهل نالاعمأ كل جعلي هللا.  هللا سبيل في اعليه التغلب يمكنك ،ة صعب تكان لو حتى.  هللا سبيل في تكون مأعمالك جميع

ومن  . الصعوبات في عظيمة فضائل هناك ، قلنا وكما. عليه الصالة والسالم  سيدنال الشريف النبوي الحديث إنه. سهال  الصعب جعلوي

 هللا التوفيق .

 . الفاتحة 
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