
 
 
 
 
 
 
 

 یداخالق زیبا داشته باش 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

مان ادب خوب را نشان می دهد و می گويد "من آمدم که شما را تربيت کنم.  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

هم برای . ادب داشته باشيد اگر دهد می پاداش شما به هللا ".آموختم را زيبا اخالقعادت های زيبا و 

 .نمی رويد خالی دست با و کنيد می دريافت پاداش شما پاسخ، در. فايده دارد ديگران برای خودتان، هم

 

 .دنارد دوست ديگران که است انسانی کند، می نيکی کهباشيد. انسانی  مهربانی که است زيبا

 هللا. است چنين نيزامر  انجام می دهد، دوست داشته است. نيکی و کند می کمک مداوم طور به که نسانیا

 به آنها .است زيبا صدقه دادن" .کنيد نيکی و کنيد کمک همديگر به" ميکند بيان کريمه آيهعز و جل در 

صدقه ز "ني فرمود نما پيامبر بنابراين ".که صدقه بدهيم نداريم پول ما" گفتندمان  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

زيبا نيز صدقه است،" يعنی  کلمهدر بياوريد. يک ها را  زباله ببريد کنار، يا جاده از سنگاست يک 

نيکی  انسان ها تا آموزد می مامان  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر. دنشو می حسابصدقه  عنوان به زيبا کارهای

 .دهند انجام را

 

 .ددار فايده دهد، می انجام را آن که کسی برای ،فايده دارد صاحب برای ابتدا در نيکی دادن انجام

ميکنم." چونکه شما عادت می  فرار مخود کار زبه خودتان ضرر ميرسانيد اگر بگويد "بيدار ميمانم و ا

 می سرد شما به نسبت همهکنيد به کمک نکردن و هيچی نيکی انجام نمی دهيد. اگر اين کار را بکنيد، 

 بديلت انسان های چنين ،بروند که کجا هر .ناميد خواهند هوشيار را شما آنها. نيستند راضی شما با و شوند

 ادامه را کار اين زم است، الدنده می انجام را نيکی که انسان های .شوند می ناخوشايند انسان های به

 :داريم المثل ضرب يکبه هر حال هللا می داند. ما  .نه يا دانند می ديگران اين را آيا که نيست مهم. دنده

 اگر .ميداند هللا ".کند می خالق ،داند نمی را آن ماهی اگر. کنيد پرتاب آن را به دريا و نيکی انجام بدهيد"

می  عادت چيز همه به تکرار با انسان گوييم، می که همانطور. نيست بيهوده چيز هيچ باشيد، مهربان شما

 ميتوانيد در که ق چه هرتا  کنيد سعی و کنيد کمک کنيد سعی دهيد، انجام نيکی کنيد می سعی کم کم اگر. شود

 ايندر شما به يک عادت تبديل می شود و به طور مداوم سعی می کنيد به همه نيکی کنيد.  دهيد، انجام

سعی  و بيدار ميمانم، من" کنيد، فکر شما اگر ديگر، سوی از. فايده دارد انسان برای ابتدا در نيز مهربانی

 رمتنف   شما از و می شوند سرد شما به نسبت و هر کس" فرار کنم؛ کردن کار و کردن کمک می کنم از

 نخواهد دوست را شما دنيا در کس هيچ. بريد می رنج ،خود دادن دست از شما پايان، در. پيدا می کند

 .آوريد بدست پاداش يا فايده نميتوانيد آخرت در و داشت



 

 

 

 

 

 

 

 کس هيچ .است خودخواهی اين. کنند می عادت خود آسايش به و عادت می کنند، تنبلی به انسان

سعی می کنيم امر های اسالم را و اخالق های زيبايی طريقت را  ما. ندارد دوست نيز را خودخواه انسان

انشاءهللا، هر کس . هستيممان  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر های دستورالعمل برای تالش حال در ماآموزش بدهيم. 

مان را پيروی کنيم، و امر های او را به عمل ببريم. اين  (ملسو هيلع هللا ىلص) پيامبرحضرت بتوانيم اخالق های زيبا 

 انشاءهللا. کنند می سختی احساس اند، نرسيده آن به انسان ها وقتی اما نيست، دشوار اينسخت نيست. 

 .کند آسان را آن خداوند

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رب انیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶األول ربيع ۲۷


