
 
 
 
 
 
 
 

 با هللا سخت نیست 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 رسول هللا، مدد يا مشايخنا، مدد يا رسول هللا، مدد يا ساداتي أصحاب

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

. حضرت هللا عز و جل انسان ها را خلق و امتحان می می شود تّجلی دارد (ملسو هيلع هللا ىلص) دعای استاد مان

آنچه سخت است،  ،هستند يکی هللا با که کسانی برای" :شريف رد حديث مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرکند. 

 فرمود. " آسان می شود

 

بعضی  .است دشوار کمی کنيد، نگاه افراد برخی به اگرمشکل دارند.  مداومانسان ها به طور 

 اين" :نگاه می کنيد ديگری انسانی به .است بوده دشوارترين چيز کوچکانسان ها را نگاه می کنيد، در 

 با اههمر که هنگامیاين سخت نيست" آنها می گويند.  گيريد؟ می سخت خيلی شما چرا .است آسان بسيار

 انآس ماسخت را برای : "مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر. ندارد وجود هللا برابر در سختی چيز هيچ ،هللا هستيد

 قرار اذيت و آزار مورددر ميان خيلی انسان ها ، تنها مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرکند.  می دعا هللا به او "کن

ی را هيچ چيزبود هيچ چيزی سخت نبود.  هللا با که هنگامی ،باشد سخت چقدر که نيست مهم .بود گرفته

 . بينيده سخت ن

    

 تسهولها  همه به انشاءهللا خداوند باشد، داشته وجود مشکلی اگر. نيست دشوارهللا  با چيز هيچ

 .ندارد جودو سخت چيز هيچ هستيد هللا با شما که زمانی تانااميد نشويد.  يد،وشن تسليم" نفس" به .عطا کند

 هاجازا بزيبا است.  تعاقب آخرهنگامی که با هللا هستيد . نيستيد هللا با شما اگر است بد و سخت چيز همه. 

 اينصورت غير در. دنشو می برطرف هللا کمک با مشکالتکار های که انجام می دهيد سخت نگويد. هللا 

 هيچ چيز مشکل نباشد.  و باشد آسان چيز همه. انشاءهللا نميتوانيد شما

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۵ ذيحجه ۲۴


