
 كن مؤدب                            

دبین تم  مؤاعلمكم حسن االخالق.اذا كن كان نبینا یعلم حسن االخالق.كان  یقول اتیت ان اربیكم،اتیت ان
او ال ترجعون عبث  اجرتاخذون    كمان لغیركم.مقابلھ النفسكم   ،یجزیكم هللا بھ.یكون مفید  

و .محبوب.من یساعد دوما و من یفعل خیرا و ھو انسان محبوبفعل خیرا جمیل.من یفعل خیرا و ھو 
،ما عندنا  تحسنو و تعاونو.تصدق جمیل.قالو لنبینا الكریمة ، یةاالفي  االمر ھكذا .هللا عز و جال یامر

رفعو ن تالطریق حتي ان تضعو الحجر الي طرف من الطریق او ا  لما تمرون ،نقود لتصدق،وقال نبینا
ر و تضعوھا الي طرف اخر و ھذه ھي صدقة ایضا.الكلمة الطیبة صدقة.اي تعتبزبالة من الطریق 

 الحسنات صدقة.یعلم نبینا كي یحسنون الناس

 ك ضرا یھذ تفر من العمل  اذا و اذا تفكر في المكرمفید لصاحبھ اوال. ینفع لمن یفعلھ. عمل الطیب 
ن  لك یقولو .ال یعجبون بكوو ال تحب ان تساعد  و تحسن.اذا فعلت كدا الكل یبتعدون عنك  د انت.تتعو

نتھ اما  غیر محبوبین.من یعمل الحسنة، اكمل حس الناس ھوالء  یكونو ،ھكذا الناس ونذھبی  اینماماكر. 
البحر اذا  بھ فيرمي ،عندنا كالم مشھور،افعل الخیر و ا یكفي ان یعلم هللا  یعلمون الناس اما ال یعلمون

یتعود علي كل  نقول االنسان الخیر ال یكون عبثا ابدا.لكن كما.اذا تفعل ال یعرف قیمتھ السمك یعرفھ هللا
وما تحسن شیئ اذا یفعلھ كتیر من مرة .تدریجا اذا تحاول ان تحسن  او تفعل بوسعك تكون لك عادة و د

تنعون و ما اذا كنت ماكر و تفر من عمل طیب الكل یمالحسنة تكون مفیده لصاحبھا اوال.ا الناس.ھذه لكل
  تقدر تجداالخرة ال في یكرھون منك.في النھایة تتحمل علي الضرار نفسك.ال یحبك االحد في الدنیا و

فائدة و اي اجر  

علم االنسان متعود علي الكسل و راحة نفسھ.ھذه ھي انانیة.ال احد یحب شخص اناني.نحن نحاول ان ن
ن شا� و اوامر االسالم بوسیلة الطریقة النقشبندي.نحاول ان نعلم الناس اوامر نبینا.ا حسن االخالق

.یتبعون الناس نبینا و لدیھم حسن االخالق و ینفذون اوامره  

 لیس صعب لكن اذا لم یتعودون علیھ الناس یكون صعب علیھم.هللا یعینكم.
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