
 

 

    

 اختر الطريق األسهل

 سٌد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ

أو مسار هو نفسه  مسارٌن ،معظم القضاٌا للا . " سللالطرٌق األ اختر.  طرٌقنا هو الطرٌق الصحٌح " ٌقول ملسو هيلع هللا ىلصنبٌنا الكرٌم 

.  ذلك بسلولةب وقم، ة كون سللدعلا ت،  صعبأل. ال تذهب ل" سللالطرٌق األ اختر "ٌقول نبٌنا الكرٌم  .خٌارٌن ولكن هناك 

 .ألمته كون مثاال ٌ لكًنفسه فعل ذلك هو نبٌنا الكرٌم 

،  دٌن آخر ستتبع. إذا كنت  توافق مع خلق هللاٌو ٌتناسب.  . طرٌق اإلسالم ٌناسب الطبٌعة البشرٌة صعبهذا لٌس طرٌق 

سلل عادة . اإلسالم  سلل بالنسبة للبشر إنه.  الطبٌعة البشرٌة هو دٌن اإلسالممع الئم تٌ الذي.  الطبٌعة البشرٌة ناسبتٌال  هذا

 .سلل"الخٌار الاختر  "ٌقول نبٌنا الكرٌم ،  . لذلك صعوب نهاظلرٌوالشٌطان  النفسولكن 

 بالنسبة. ما هو ملم بما ٌقدرون علٌه . ٌجب على الناس القٌام  هو أٌضا سلل قدس هللا سره الشٌخ أظلره موالناالطرٌق الذي 

. كما  على اإلطالقبشًء بقدر ما تستطٌع أفضل من عدم القٌام  أن تفعل. ملسو هيلع هللا ىلص وٌحبون نبٌنا  عز وجل  للناس أن ٌؤمنوا باهلل

 هكذا سٌتقدمون .والصدقة الواجبةالزكاة  وٌعطون، ٌؤدون صالة  . مع مرور الوقت تدرٌجٌا أٌضاٌزداد العمل ،  ٌزٌد اإلٌمان

 سٌتركون وٌلربون . دفعة واحدةكل شًء  وافعلٌللم أن  قلت، ولكن إذا  ببطء

،  . هناكه أن تحمل كاالضافً الذي ال ٌمكن تأخذ الحمل، وال بلا  أن تستمر كاألشٌاء التً ٌمكن اختر،  سللاأل ر، اخت لذلك

من  وتأكدفعل ذلك ا،  ملما فعلت بأمته . لذا رحمةبح نص. نبٌنا الكرٌم  نبٌنا الكرٌم أظلره للمسار جمٌل وسهذا هو أٌضا 

 .بقدر ما ٌمكننا ،  وفقا لقوتنا وٌحملنا حمال،  ٌساعدنا هللا على هذا الطرٌق. س هللا تطلب رضا كأن

 الَ يَُكلُِّف اّلّلُ نَْفًسا إِالَّ ُوْسعََها

 ظلر على أنه، نبٌنا الكرٌم  لذلك. "بما ٌقدر علٌه أي شخص إال  على فرضٌإن هللا ال  "".  هللا نفسا إال وسعلاال ٌكلف قال " 

الوثوق بذلك وتكون . بدال من  عبد أللف سنةتشًء حتى لو كنا نال . عبادتنا ت عبادتنا ملما كانب نفتخرأن  نا. ال ٌمكن ضعٌف

نبٌنا رزقنا شفاعة ٌعن الطرٌق الصحٌح و ٌضلنا. هللا ال  سللالشًء األ،  صرراألمن األفضل أن تفعل ، من المتكبرٌن 

 ومن هللا التوفٌق . . إن شاء هللاالكرٌم 

 الفاتحة .
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