
 
 
 
 
 
 
 

 رئیس بهترین

 

 وبركاته، هللا ورحمة علیكم السالم

 .أعوذ با هللا من الشیطان الرجیم. بسم هللا الرحمن الرحیم

 واآلخرین، األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

 .الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، دستورشیخ عبدهللا الفائز 

 .طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة

 

 

 خوب رئیس یک و خوب کار یک دنبال او .کنند می زندگی کنند، می کار زندگی برای انسان

 حق از که کنند می سعی که هستند کسانی از بسیاری .استوار کار یک  دزدت، نه را پولش که است

 مانند و این مثل باشند قانونی غیر آنها اگر خصوص به .کنند استفاده سوء نقاط از بعضی در کارگران

 .بکذرند شان حق از است تر آسان آنها برای را آن آن،

 

 حق پایان در .دهد می دیرتر که گوید می که حالی در و کنند، می کار ماه ۱۰ ـ ۵ برای مرد

 کشور این از را او کند، شکایت او اگر .ندارد شکایت برای جایی هیچ او حال هر به .دهند نمی شان

 کنید، می کار  شما که زمانی است دلیل همین به .بشود مشکل یک تواند می امر این و کنند می اخراج

 .بشود خوب رئیس که دهید اجازه بشود، استوار را خود رئیس که دهید اجازه

 

 که وقتی (.جالله جل) هللا برای کن کار .است( جالله جل) هللا این است؟ رئیس بهترین کسی چه

 دهد می او یکی، برای صد دهد می او یکی، برای دهد می ده او کنید، می کار( جالله جل) هللا برای شما

 جل) هللا برای را ما کارهای همه دهید اجازه .بیشتر حتی دهد می جل و عز هللا و یک، برای ۷۰۰

 .دهد می بر چندگانه عددی تقسیم در را ما حق او .دهیم انجام( جالله

 

 شما شود می باعث او .است شیطان رئیس این و .زنند می گول را شما که دارد وجود بسیاری

 می باعث او نهایت در و کنید، کار و کنید کار شما شود می باعث او .دهد نمی را شما حق و کنید کار

 و رساند نمی چیز هیچ به را خود تالش تمام .آورید نمی دست به سکه پنج حتی و بازید به شما که شود

 .بود خواهد مضر شما برای آخرت در او برعکس،. خورد نمی درد هیچ به

 

 

 



 

 

 

 

 

 ما .باشد( جالله جل) هللا برای ها چیز همه که باشیم جمع حواس با نیاز ما که است دلیل همین به

 ما آخرت و ما زندگی که طوری به گوید، می و خواهد می( جالله جل) هللا که دستورات دنبال به باید

 .شود بهتر

 

 آنها .کنند می دنبال را خود نفس مردم از بسیاری دارد، وجود عاطفه بی مردم از بسیاری

 هللا بندگان بشیم،( جالله جل) هللا بندگان داریم نیاز ما .اند شده شیطان برده آنها هستند، شیطان کارکنان

 .برند می همیشه کنند می پیروی را او که کسانی (.جالله جل)

 

 چنین با ما دهید اجازه .دهیم ادامه راه این که بدهد بهمون( جالله جل) هللا شاءهللا، ان

 به .است جل و عز هللا ترین استوار ترین، درست .بردار کاله های رئیس کنیم، نه کار هیچ کالهبرداران

 نه اعتماد دارند نه نامیخوش هیچ که های رئیس به و رویم نه .او جز به شود، نمی اعتماد کس هیچ

 .انشآهلل برویم درست مسیر در و شویم نه گمراه .بدهد هدایت ما همه به( جالله جل) هللا که .کنیم

 
 

 .و من هللا التوفیق

 الفاتحه

 

 حضرت شیخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۳۹۴ دی ۲۰ ـ ۱۴۳۷ األول ربیع ۳۰

 


