
 
 
 
 
 
 
 

 است صخت آنچه فضیلت 

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 و است ترين سخت که آن است کار بهترين: "شريف حديث اين در گويد می ما پيامبر حضرت

 به را آن شيطان و نفس. است آسان معمول طور به پرستش مثال، عنوان به." دهد می سرد درد بيشتر

 .است تر فضيلت با باشد کار آن تر سخت چقدر هر .آورند می سخت مان نظر

 

 آنها به. بخوانند نماز توانند نمی که گويند می چونکه شکايت با ميايند ما به مردم از بسياری

 سخت آن اما. نيست سخت آن حقيقت، در. است سخت و سنگين که گويند می آنها. بخوانند نماز که ميگوييم

 آنها. ميرسند بزرگ فضيلت يک به آنها بدهند، انجام است سخت که کار آن اگر حقيقت در. است نفس در

 و آخرت چه در آسان کار دنخواه می شيوه همان مه بهه. است سخت آن که گفتند با کنند ترک نبايد هرگز

 .بياورند دست به خواهند می کار هيچ دادن انجام بدون  آنها .بدهند انجام دنيا چه در

 

 نصیحت. کرد خلق بپرستند و کنند کار بتوانند که برای را انسانیت هللا. کند نمی کار اینطوری اما

 باشد، تر سخت قدر چه هر. نکنید طعق را تان نماز. نکنند نگاه سخت نظر با را چیز هیچ که است ما

 .است سخت نفس نظر به فقد نیست، سخت حقیقت، در. دارد پاداش و فضیلت بیشتر

 

 خوب اعمالعادت می کند و  بیش، از بیشو  دهد می انجام خوب اعمال فرد یکهنگامی که 

 آن، بیش از بیشبور هستیم و صبوری هم خیلی سخت است. اما هنگامی که صخواهد می دهد.  ادامه

هم نشاندن سخت است. اما هنگامی که یک فرد هم عادت  عصبانی .شود می تر هم آسان زمان طول در

 پیشبه  شروعکار ها  .شودنمی  عصبانی چیز، و برای همه شود می سلیم و حلیم مدتی از پسمی کند، 

 رفت می کنند، و رفت و آمدش با مردم خوبتر می شود.

 

 کس هیچبرای   .رساند می آسیبمی کند و به خودش  خراببور نیست خودش را صکسی که 

 ، بیشتر است.است تر سختکه  رسد می نظر به که چیزی فضیلتاینطوری است.  چیز همهمهم نیست. 

همه کارها تان برای  دهیدب اجازه ، بزرگ تر است.است تر سختکه  رسد می نظرکه به  چیزی فضیلت

هللا هر کدام از کارها تان را  که تحمل کنید. هلل برای را آن توانید می است، سخت آن اگر حتی هللا باشند.

 همانطورما است.  (ص)موالی  از  شریف حدیثکند. یک  آسانرا  سخت، و که او انشاهللاکند،  آسان

 فضیلت است.در سختی بسیار  گفتیم، که



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۵ ذيحجه ۲۶ 


