
 

 

 

 

 

 

 همراه مدیریت

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرین، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

 ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، مدد یا رسول هللا، مدد یا

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

 .طریقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 مدیریت برای". "الناس صدقة مدرتن" گفت،( ص) پيامبر حضرت خواندیم، حدیث یک دیروز

 ".است صدقه دیگران به داشتند بردباری" بگوید، ميخواهد ،"ها انسان

 

 یک آن و. کند می تر طوالنی را عمر هم ميشود کم مشگالت از هم چونکه است مهم صدقه

 .کنند می مالی کمک که هستند بعضيها و. است احسان جور

 

 داشت یکدیگران با خوبی رابطه و کنند تحمل را دیگران هم که مردم برای است خوبی چيز این

 و نرسانند، آسيب را دیگر یکی قلب به نشود، دعوا زود که برای هست صدقه جور یک هم این .باشند

 تر راحت را مردم ترتيب این ودر کنند، تحمل که ميآموزد مردم به و تشویق باعث کار این .نکنند دعوا

 اون  به و شود، می متناقض زندگی یک را خود زندگی تمام باشند، چی همه برابر در مردم اگر .هستند

  هللا .کنند می تحمل را چيز همه کم کم کنند، می تحمل که آدمهای ،ولی .متناقض مردم گویند می آدم جور

 در که داشت خوب مدریت باید .دارد وجود مختلف انواع .مختلف های آدم با آفرید، بوجود را راه این

 می  چيزهارا  ترین زیبا( ص) پيامبر حضرت .باشيم داشته خوبی رابطه دیگران با کوتا زندگی این

 دست به بزرگ پاداش شما .بزرگ پاداش با راحت زندگی یک برای است زیبا حدیث یک هم این .گوید

 .دهد مردم به خوب مدیریت عطا خداوند که .شياطين شر از محافظت و صدقه مثل آورید می

 

 شا نزدیک آرامی به مردم به است الزم .ما جامعه در نادان و پوشش، با که آنهایی پوشش، بی که آنهایی

 به تبدیل توانند می کامل طور به آنها هستند، دین از دور که های مردم به بشوید نزدیک سریع اگر .دن

 .کنين( تحمل) مدیریت که حالی در مردم به شدن نزدیک برای است بهتر حال، این با . بشوند دشمن یک

 او .پوشاند می خودش او شاءهللا ان خوب، بسيار .خواند می نماز او بلکه نيست، پوشش تحت فرد این

 شما: "نگذاریند کنار را ان .داند می هواژ دو و نداری، دین از ایده هيچ شما دهد، نمی انجام کاری هيچ

 است ممکن آنها .سادگی به نزدیکشو، تدریج با و کن مدیریت را آنها ."رسيدی پایان به شما. هستيد کافر

 .آیند می انشاءهللا راه به



 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت را مردم برویم .کنيم پيروی شاءهللا ان( ص) اکرم پيامبر از زیبا کلمات این با ما دارایم اجازه

 تواند می آن شده، ول خودمان نفس اگر .خودمان نفس به بزنيم دید یک کنيم، نگاه را خودمان اول .کنيم

 پيامبر حضرت از زیبا کلمات با بمانيم، حدیث این با را ما دهين اجازه بنابراین .باشد آنها از بدتر بسيار

 (.ص)

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۳۹۴ دی ۱۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


