
 
 
 
 
 
 
 

  است سخت آنچه برای جایزه

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

 .الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستورشيخ عبدهللا 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 و پاداش، بهترين." "أشقها األعمال أفضل" شريف، حديث اين در گويد می( ص) ما موالنا

 دهند می انجام را آن که کسی يا ."شوند می انجام سختی با يا و هستند، دشوار نيک کارهای بيشترين

 .فضيلت بسيار آورند می دست به است( جالله جل) هللا دستورات چونکه

 

( جالله جل) هللا نزد در پرستش و کردن نه گوش نفس به اما است، سخت نفس برای عبادت هر

 به ها، عبادات اين تمام ميان در ترين سخت .دهد می پاداش بيشتر( جالله جل) هللا و است، قبول قابل

 يک برويد، جلو آسودگی با خواهيد می شما چقدر که نيست مهم .است حج ،(جالله جل) هللا حکمت

 .است( جالله جل) هللا حکمت آن و آمد، می پيچ مشکل

 

 خواهد بهتر آن" يا،" بوديم، متفاوت ما اگر است تر آسان آن" کنند، می فکر حجاج زمان بيشتره

 پاداش خيلی او عوض در و .کرد دشوار را حج جل و عز هللا که حالی در ."بود متفاوت سازمان اگر بود

 ديگر جايی در نماز که هنگامی .دهد می کعبه در نماز هر برای فضيلت بار هزار صد او .دهد می

 .است طبيعی پاداش و فضيلت

 

 می نماز نشسته آنها و هستند خود راحتی اوقات گاهی عالقه به عمره يا حج به که افرادی

 به جل و عز هللا دارد، نه وجود سختی هيچ و است آسان چه آن به دهيد می ترجيح شما که نگامی .خوانند

 نماز برای پاداش است، برابر هزار صد خودش خانه به نزديک نماز برای پاداش .دهد می يک يک شما

 فضيلت با برابر هزار ده( ص) پيامبر حضرت مسجد در نماز است، برابر هزار صد هللا خانه به نزديک

 .است يک به ده آن بيرون، برای که همانطور .است تر

 

 را آن و کنند می نگاه را خود راحتی برای آنها .هستند خود راحتی از سربلند هم هنوز مردم

 آن و  اين نيست، چيزی چه و است شلوغ آن است، گرم اينجا" گيند، می که حالی در .دهند نمی انجام

 چند اين برای مردم .است روز چند از سفر يک تنها که حالی در .خوانند می نشسته نماز آنها "است،

 .بشود راحتی با خواهم می هميشه خواهيد، می آسان را آن هميشه و دارند نه صبر روز

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 شما در سختی آن .است سخت آنها برای بخونند، نماز توانند نمی که گويند می ديگر برخی

 را خود نفس در اما نيست، سخت شما برای اين .دهد می پاداش جيلی شما به( جالله جل) هللا اما است،

 .است مانع يک شيطان و است، مانع يک را خود نفس .است سخت

 

 که است دليل همين به .کنند ممنوع شما به خواهند می آنها و .است شيطان دارد، نفس کس هر

 بيشتر هرچی حال اين با :گويد می( ص) پيامبر حضرت که عنوان به و کردن، گوش آنها به بايد نه شما

 دست به پاداش بيشتر توانيد می شما و کند می فضيلت بيشتر بسيار را شما رفتن، طريق در مشکالت

 .کند تر آسان انشاءهللا ما همه برای را آن( جالله جل) که .آوريد

 
 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ اآلخر ربيع ۸


