
 

 

    

 تعطى المقامات وفقا لألدب

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني

 .أحسن خلق نبينا الكريم على  وجل . خلق هللا عزصلى هللا عليه وسلم نبينا الكريم  صفةهو األدب و، أداب  كلها الطريقة

َم  اأْلَْخالَقِ  مكارمإِنََّما بُِعثُْت أِلُتَم ِ  

.  تفتقر إلى الكثير هللا عليه وسلمصلى الكريم  زمن نبيناكانت أخالق الناس خالل ".  األخالق مكارمإنما بعثت ألتمم يقول النبي الكريم " 

 األدب يرفع. باألدب ؟  . كيف حدث هذاالمقامات هم إلى أعلى وسلم كلصلى هللا عليه الكريم  نبينا همرفع.  عدوانية لديهم صفاتالصحابة 

 . المؤمنين والناس مع دبامؤأن تكون  ومن ثم يجبالكريم ،  مع نبينا دبامؤأن تكون  يجبهللا ،  مع دباؤمأن تكون  يجب،  . أوال الناس

لديك االحترام  ليس، ولكن  نا جميعا على قدم المساواة، خلق ". حسنا هللا جميعا على قدم المساواة ناخلق " يخلطون ويقولونبعض الناس 

في أعلى  من هو.  ووفقا ألدبهم لمقامهملناس وفقا اهللا يعطي . مقامك أدنى ،  . عندما يكون هذا هو الحالحتى لهؤالء الناس  واألدب

 . ب. هم جميعا على أدالتابعين  ءوليااأل، و العلماء،  ، الصحابة . ثم األنبياء اآلخرين هو نبينا الكريم أدباواألكثر  المقامات

ب مهم. داأل.  عز وجلليس لديهم سلطة وال قوة من يد هللا وب ، ولكن عندما ال يكون لديهم أدهم علماء الذين يدعون أنهناك بعض الناس 

رحيم.  األديب. الشخص باألدب األسرة معاملة لطف وبمعاملة الناس  يجب على المرء. األدب"مكارم األخالق". العادة األكثر جماال هي 

 يمكنني صليت لذلك"  قولتمن المناسب أن كما أنه ليس  ". اطعمكم. أنا  أنا هذا وذاك : " في وجههم مان تصده األدبجزءا من  ليس

 القيام بكل ما أريد ".

 يغادر، يشعر بإنزعاج . عندما كان  يضرب أسرته مول يشتم: لم األفعال صلى هللا عليه وسلم ومستوى الكريم  صفات نبيناإلى  إذا نظرت

،  لمرأةلاأللم  ويسببون أهل الطريقة. الناس في هذه األوقات يقولون انهم من  خطأ بعد ذلك ماشيئا أن . كانوا يعرفون  يقول أي شيء وال

 من أهل الطريقة .ثم يدعون أنهم ومن . ونها بخيو، ويضربونها 

. هكذا  ، ثم نحو منطقتك ، ثم نحو جيرانك ، أوال نحو عائلتك . كما قلنادب باألكون ت. يمكن أن  كون بهذه الطريقةتال يمكن أن  الطريقة

 المقامات. يمكننا الوصول إلى أجمل وأعلى  الكريم صلى هللا عليه وسلم نبيناكل أخالق  يرزقنا. هللا هكذا . اللطف ينتشر األدب نتشر ي

 ومن هللا التوفيق .  .هكذا 

 الفاتحة .
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