
 

 

    

 الَ یَُكلُِّف ا2ُّ نَْفًسا إِالَّ ُوْسعََھا
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

 أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم

 الَ یَُكلُِّف ا2ُّ نَْفًسا إِالَّ ُوْسعََھا

ما ال ،  مریأ، ال  قدمیال  وجلهللا عز  ."ھ حملما یتإال  شیئا أي شخص علىهللا ال یفرض  "".  ال یكلف هللا نفسا إال وسعھا" 
. معظم الناس ال ھا أشیاء یمكن ألي شخص أن یفعل بھا ھي یأمرالتي . األشیاء علیھ  القدرة، لیس لدیھم تحملھ الناس یستطیع 

 .وما نھى عنھ ،  وامراأل، بھ  مر هللاأما  ونفعلیال  ملكنھو،  . یفعلون أشیاء أصعب أیضا یفعلون ذلك

المنافقین ، الكفار ، الفاسق ،  كافرال. فقد جاء في القرآن وجل "، ویقول هللا عز ضلوا معظم الناس  . " ھذه ھي مشیئة هللا
ال یستطیعون ثم  ومن . تحملھ ھمحمل العبء الذي ال یمكنیحاولون . بعض الناس  . ھذه ھي إرادة هللا أكثر من ذلك بكثیر

 . ذلك وا. إفعلتحملھ  كمیمكن بماأمركم  وجل. هللا عز ون ھربی، و تحتھ ونسحقی،  التعامل معھ

تحمل ثم ال یستطیعون ومن .  شاء هللا إن، وأحیانا عشرة أضعاف  ، خمسة أضعاف ثالثة أضعاف ن ،ضعفی یحملون حمال
 الدنیا. الدنیا على الفور. لقد تركت  " سأصبح ولیا، وفقا لرأي نفسھم ذلك  ونفعلی؟  . لماذا یفعلون ذلكمعا  ونویھرب ذلك

 ". خلفيأتي تس

 لكيظھر الطریق ی. شخص ما یجب أن وأدب ، ولكن لدیھا طرقھا الخاصة  مور في عقولھمأ یخترعون. حقیقة األمر كذلك 
التفكیر ب یستمرون. " ھذهالقیام بعلیك .  ھذا وذاكعلیك القیام بالطریق یقول لك "  الذي یظھر. الشخص  في ھذا العمل یتوفق

	. . فلیكن أكثر حتى أتمكن من الوصول إلى نتائج أسرع "، لكنھ ال یعمل فعل عشرة أضعاف ما قالھ" دعوني أ

ومن ثم تنظر وترى أنك ،  كنفسستربي ؟  أم ال ذلك لنفسك أن تتحملیمكن ھل ؟  وامر أو الاأل تطیع. ھل  إنھا مسألة وقت
،  : واحد التروس تغییر یتم.  على سرعة معینة للوصولحتى السیارات تحتاج الى وقت .  فجأة ذلك یحدث. ال  ببطء ترتقي
 . سرعة عالیةالى . لیس ھناك ما یصل فجأة  سرعة معینة وھذا على، وثالثة ... خمسة  اثنان

. انھا خسارة ألنفسھم آلرائكم أشیاء وفقا  واتفعل ال م ،نفسھأشیاء أل ونفعلیمن الدراویش الذین  المجموعة ه، نقول لھذ لذلك
تتبدل . ال  " یقول ظھر لك الطریقی، شخص  نات. في طریقبالتبدیل  ویقومواوفقا لعقولھم  م حالعلیھأتي ی . ومضیعة ألسرھم

تذھب إلى إما ، ك وفقا لعقل األشیاء ھذه ت. إذا فعل المطاف في مستشفى للمجانین ینتھي بھمثم ومن ! " على نفسك سیطر
 .ا قی، أو تصبح زند مستشفى للمجانین

 اكون خفیفی، ویمكن أن  سھال األمر. یمكن أن یكون ة الطریق كدخولعند  ھ لك من یرشدكإلى ما یقول استمع!  كن حذرا
بحث عن ت. ال  على شخص آخر اذھب واعثرالوقت  في ذلك"  أستطیع أن أفعل أكثر من ذلك " قلت. إذا  . انتظر بالنسبة لك

 .الذي یرشدك أوامر  اطاعة، تحتاج إلى ة الطریق دخلت. إذا  خطأ في اآلخرینال



 

 

 

 

صعب جدا،  یكون األمرذلك فجأة  ت: إذا فعلتنظر.  . بالتأكید ویتم إنجاز ذلك ببطء فجأة یفعل ذلك. ال أحد  فجأة ال أحد یرتقي
 ھاالتي قد تجدو. بالطبع ھناك صعوبات  بالنسبة لك یصبح سھالثم ومن ،  ذلك ببطء وتدریجیا تعتاد علیھ تولكن إذا فعل

. لماذا أفعل  یمكنني أن أفعل أكثر من ذلك " نفسكلتذمر ت ستستمر. ألنك  أیضاشاقة ، ولكنھا  خفیفة جدا في بعض األحیان
 .ا حملھتت وعلیك أن مشقةأیضا  ه؟ ھذ"فقط القدر ھذا 

یمكنك أن تفعل أكثر من ذلك بكثیر"، ویدخل قلب الشخص  " الشیطان طاعة یقولالطریق في  ى، ألنھ حتلنفوسھم هللا ال یترك الناس 
ومن  . . ال سمح هللا ذلك الوقت ما یریده الشیطان والنفس یحدثفي .  ھربوت ذلك تحمل ك، ال یمكن ، كما قلنا عندما یحدث ذلك. ونفسھ 

  .هللا التوفیق 

	الفاتحة .
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