
 

 

 

 أفضل األعمال أشقها

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 هي فضيلة األكثر ،ثوابا  كثراأل ، األعمال أفضل إن " ."األعمال أشقها  فضلأ " الشريف الحديث في يقول عليه الصالة والسالم سيدنا

 .من الثواب  كثيرال يكسب هللا من عند أمر ألنه ذلك يفعل الذي الشخص أو ،" بصعوبة ابه مأو التي تقو ،الشاقة  تلك

 من المزيد يعطي عز وجل وهللا ، هللا نظر في أمر مقبول وتأدية العبادة النفس إلى االستماع عدم ولكن ،النفس  على ةصعبكلها  عبادةال

 . هللا حكمة هوهذ ، صعوبةال تظهر ، لةسه تكون رحلتك أن تريد كنت مهما.  الحج ، هللا حكمةب ، العبادات هذه كل بين األصعب. الثواب 

 ."مختلف  التنظيم كان لو أفضل يكون أن يمكن كان " أو ،"غير ذلك  كنالو  أسهل يكون أن يمكن كان " ،يفكرون  الحجاج الوقت معظم

 في صالة كلعن  ضعف من الثواب ألف مائة يعطي. هذا القدر من الثواب  يعطي المقابل وفي. شاقاً  الحج وجل عز هللا جعل حين في

 . آخر مكان في تصلي عندما عادي ثوابالو فضلال.  الكعبة

 هناك وليس سهل هو ما تفضل عندما.  نوجالس هم حيث ويؤدون الصالة الراحة أحيانا يحبون العمرة أو الحج إلى يذهبون الذين الناس

 مسجد في الصالة ، ذلك من أكثر مرة ألف مائة هو بيته بجوار صالة ثوابكان  إذا. واحد مقابل واحد  يمنحك عز وجل هللا ، مشقة

 .فهو عشرة مقابل واحد  ، للخارج بالنسبة أما. من الثواب  أكثر مرة آالف عشرة الكريم الرسول

 هذاو ،الى ذلك  ماو زحمة توجد ، هناك الجو حار "يقولون  بينما.  ذلك ونفعلي وال راحتهم عن يبحثون.  راحتهم يحبون يزالون ال الناس

، سهل ما هو دائما ويريدون أيام بضعةل ال يصبرون الناس.  أيام لبضعة رحلة سوى ليست أنها حين في. يجلسون  حيث يصلون ،"وذاك 

 . دائما سهولةال ونريدي

 ولكن عليك شاقا ليس هذا. هذا القدر من الثواب  كعطيي هللا ولكن ، عليك صعب. هناك مشقة عليهم  ، صلين أن نايمكن ال بعضهم يقول

 . عقبة والشيطان ،النفس عقبة . نفسك  على شاقا

ما تقوم به  كلما كان ، الكريم نبينا قال وكما ،لها  تستمع ال أن يجب السبب هذال. ان منعك ريدوي ، شيطان هديل ،نفس  لديه شخص كل

 ومن هللا التوفيق . . هللا شاء إن جميعا علينا سهال هجعلي هللا كلما حصلت على هذا القدر من الثواب . شاقا ،

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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