
 
 
 
 
 
 
 

 با مردم مهربان باش 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 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

 

 

 با هللا به دعوت"( است. لطيفنرم )مردم را با کلمات  کردن دعوت (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرراه 

 به) فرد (۱۲۵النحل: )سورهنما"(.  دعوت پروردگارت راه به نيكو، اندرز و حكمت "با)" خوب آموزش

همين طوری  البته. کند می دوست مهربانی و نرمی اجتماعی، اخالق با (را شما) و شود می نزديک (شما

مردم را تمرين کرد )آموزش داد(، بدون  تحمل با آرامی به)ق(  شيخ موالنا .، استطارق راه راه، با اين

 .می داد آموزش مردم های خطا گرفتن ناديده بااينکه خطای آنها را نگاه کند، و 

 

)جنگ( کنيد، و در می روند اگر يک کلمه بد بشنوند. با  دعوامردم دور می شوند اگر با آنها 

 را آنها که است اين هستيم مجبور ما آنچه. دندار وجود )از مردم( مختلفی انواع البته ،کردن صحبتمردم 

برای يک نفر هدايت : "گويد می (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر زبان طريق از( هلالج لجهللا جل جالله ) .کنيم تحمل

 آسيب مردم شويم و به احساسهيجان  سريع که نيست نيازی بنابراين،شدن بهتر از يک دنيا است." 

 .برسانيم

 

 امناسبنبايد با کلمات خوب مراقب باشيم، و يا با مهربانی آنها را بفرستيم اگر کار که انجام داديم 

 خدمت قصد با مردم. است تر مناسب که است چيزی اين -آنها را با خير )خوشحالی( بفرستيد است. 

 در که کسانی که است دليل همين به. است نقيض و ضد اين اوقات گاهی اما ميدهند، انجام خاصی کارهای

يخ ها اين و ش (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر .کنند رفتار مهربانی با و کنند تحمل را مردم بايد هستند، مسير اين

 .کنيم تحمل مردم را است م امکان ی کهحد تا بگذاريد را نصيحت می دهند.

 

با ديگران دعوا )جنگ( کنند،  مردم اينکه برای. ندارند صبر بيشتر ديگر مردم .است خوب صبر

( جلو مردم بيرون می آورد و خوبی ها شان در شخصيت ی ضعفنقطه، کمبود) عيبشيطان کوچکترين 

و شيخ ها کوچکترين خوبی را اگر پيدا کنند نگاه  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر که حالی دررا پوشش می کند. 

 ناي. کند کمک را ما خداوند. انشاءهللا کردند می پنهان( را ی ضعفنقطه، کمبود، عيبمی کنند و خطا )

 .است اسالم دنيا کل برای ینياز بلکه ،نيستطريقت  مردم برای فقط نياز

  

ها  شما ميان در شرارت و نفرت ،خصومت خواهد می( می گويد که شيطان هلالج لجهللا جل جالله )

  دقيقا مانز اين. کنيد يکديگر به نسبت تنفر احساسيعنی که می خواهد )شما(  –دشمنی و کينه  .کند ايجاد



 

 

 

 

 

 

 

 در آنها - اند برده بين ازآن يکی را بين هم  اسالم دنيای تمام. خواهد می شيطان که است چيزی همان

ی م خاصی چيزهای دليل هيچ بدون آنها. ندارند اعتماد يکديگر به و دارند قرار افراطی لغير معمو حالت

  سازند و باعث می شوند که مسلمانان بين هم آن يکی را از بين ببرند.

 

برای دعوا )جنگ( های تکی خودشان را آمده  مداوم طور به خودشان را مردم که است اين دليل

 واهمخ انجام را کار اين من گويد، می را اين او اگرمی گذارند: "( تحت تاثير) طشرکنند. آنها به خودشان 

 "،نمک ناراحت را کسی هيچ بايد نه. بگويم را بد کلمه يک نبايدنياز داريد کار کنيد، " که حالی در". داد

 دنيا تمام شد، خواهد زيباتر بسيار جامعه صورت، اين در. رويد می بيرون مردم مياندر  که هنگامی

 ( با همه ما ها راضی می شد.هلالج لجهللا جل جالله ) و شد، خواهد بهتر اسالم

 

باشد که هللا ما را کمک و هدايت کند. البته، اکنون آخر زمان است و نه همه ميتوانند اين کار را 

انجام بدهند، اما کسانی که در اين راه هستند برايد نفس خودشان را تمرين )آموزش( بدهند و کنترل کنند. 

 . کند کمک را ما خداوند. دارد هللا نظراين پاداش خيلی بزرگی در 

 

 .هللا التوفيقو من 

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ محرم ۲۰


