
 
 
 
 
 
 
 

 می گوییم ادب با را اشتباهات 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 فکر می کنند خودشان اساس بر آنها. دهند انجام فکر باکار ها را  وقت بيشترين ميخواهند مردم

ا ميتوانند يکه جلو دارند بگويند  شخص به مناسب ای شيوه در توانند می آنها. ديده اند اشتباه در کسی ديگر

 نيز ينانشوند.   دلخورآنها از ين راه استفاده می کنند براينکه جلوی ديگران  .دبنويسن برای شانبا ادب 

ما ش طوری هستيد، اين شما داديد، انجام را چيزی چنين شما" مردم، جلوی در گفتن. است خوب شيوه يک

 .شود می (رفتار بد) یبی ادب ،"هستيد آن طوری

 

 لمث نيز را اشتباهات تواند می اين. دهد نشان خوبی انواع به را چيز همه تواند می شخص نفس

 (يآورندم)به دست  کنند می دريافت که آنچه کنند می فکر مردم ،)خوبی( خير به توجه با. دهد نشان یخوب

 شده متوجه )شما( اشتباه يک از شخص آنممکن است . است خوبی چيز است، آنها مناسب چيزی چه و

. دگويب ، بهتانبود خوب يدکرد می فکر (شما) يا يددانست نمی (شما) که چيزی مورد در است ممکن و باشد

 وييم.خوب است اين را ادب بگ گفتيم، که همانطور

 

: اشدب متشکر ديگران از بايد فرد. کرد اصالح را آن و کرد قبول بايد است، واقعی خطا، خطا اگر

 بخو کردم فکر. دانستم چيزی نمی هيچ اسالا  من" بگويم بايد." داديد نجات )مشکل( بار يک از را من"

 من .دادی هشدار من به تو .داديد نشان (من برای) را اين (شما). بود زشت و بد چيزی وقتی بود

 .نيستم عصبانی و "سپاسگزارم

 الَِّذيَن يَْستَِمعُوَن اْلقَْوَل فَيَتَّبِعُوَن أَْحَسنَهُ 

 ("۱۸:الزمر سوره)"همان کسانی که سخنان را می شنوند و از نيکوترين آنها پيروی می کنند." 

 شود می گفته آنچه به مردم." کنند می پيروی ها آن بهترين از و کنند می گوش سخنرانی به که کسانی

( شما به) شود، می رد تان جلو از که فرد است ممکن. ميگيرند است خوب که را آنچه و دهند می گوش

. اسدبشن را تان هدف يا را تان نيت اينکه بدون است، بد است، خوب کنيد می فکر  که چه آن که بگويد

 کنيد تشکر (گذاشت خودتان نفس به کردن پيروی از ترمز يک براينکه) شدن تسليم برای او از بايد دوباره

  به را خوبی توانند می حتی مردم ديگر، عبارت به. نکنيد اعتماد او به که شد ای وسيله يک و

 



 

 

 

 

 

 

 

 و هستيد دممر جلوی( شما. )رويد نه پايين و باال نفست، های خواسته دنبال بنابراين،. ببينند بد يک انواع

 .بخشند نه( را شما) است ممکن

 

 می. يدکن دفاع هبالفاصل را تنفس خودنيست که  نيازی بنابراين ،است خوب چيز يک نيز اين

ا  : "بگوئيد بايد .کنيد تشکر برادران از توانيد  تواند می نفس ناي ."نگفتيد منفس برای کافی اندازه به واقعا

ميرسيد.  رباالت، نکنيد سازشبا آن  بيشتر هرچه .نکنيد سازش خود نفس بزند. با شالق مداوم طور به دور

 گاهايست کرد، خواهد سقوط، درجه تان شويد وصلاو  (بعق) در پشتاگر با نفس خودت ساز کار شويد و 

 پيروی خود نفس از و بپذيريم را حق ما تا بدهد قدرت (ما به) خداوند که باشد. کرد خواهد سقوط (شما)

 .نکنيم

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ شعبان ۶


