
 

    

 اختر الطريق السهل

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 .

اختر  يقول عليه الصالة والسالم الكريم نبينا. رخصة وعزيمة  هناك. يحدث شيء هناك يكون عندما الصعب تختار ال يقول النبي حضرة

 .  األمر تركتو تتعب ال لكي السهل يأمر بإختيار الكريم نبينا.  الصعب وهناك السهل هناك. أمٌر صعب  عزيمة يسمى ما ألنالرخصة 

 تفعل إذا ، ذلك ومع.  شيء كل يتركون ثم ،الى ذلك  وما شيء كل ونيفعل ، ونهارا ليال يتعبدون متعرفه ان قبل ، الناس بعض هناك

 . بسهولة ذلك تفعل أن يمكنك ،استمريت و سهل هو ما تأخذ إذا ، تدريجيا ذلك

 سنفعل ماذا " ، يسألون ثمومن  ألفكارهم وفقا األشياء يفعلون.  يريدون ما نيفعلو همندع. استشارة  دونب أشياء ونفعلي اإلخوان أحيانا

 ثم ،آلرائهم  وفقا ،سؤال  دونب أشياء يفعلون ، أخرى مشاكل هناك.  ستطيعن ال أحيانا ولكن ، تعويضها يمكن األحيان بعض في" ؟ اآلن

 . اإلزعاج هذاشعرتم ب لما ، البداية من وسألتم لو أتيتم حين في. ون سأليو يأتون مشكلة هناك كونت عندما

.  فجأةذلك  وستتركون ،لن تتحملوا  ، ذلك تحمل على قادرة تكون لن نفسكم. الصعب  الجانب وليس السهل الجانب وااختار ، السبب هذال

، تطبيق ذلك  يجب.  تجاهنا ارحيم وكان رخصة اعطى النبي حضرة. بالقيام بما تقدرون عليه  نوتستمرو ما هو سهل واتترك لن مولكنك

 الصعب جعلي هللا.  هللا شاء إن سهل هو ما فعلاو ، تدريجيا ذلك فعلا ، فجأة القيام بعمل وتوقيفه من بدال.  قليالكان  لو حتى واإلستمرار

 . علينا سهال

 . الفاتحة

عادل الحقانيموالنا الشيخ محمد   
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