
 
 
 
 
 
 
 

 نسبت به ادب هستند درجه ها  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

حضرت ( هلالج لج. هللا جل جالله )است (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر طريقت ادب است و ادب اخالق 

 اخالق خلق کرد.  نبا زيباتري (ملسو هيلع هللا ىلص) مان پيامبر

َم َصاِلَح اأْلَْخالَقِ   إِنََّما بُِعثُْت أِلُتَم ِ
 

 ادب." کنم کامل را خوب اخالق که ام شده فرستاده فقط من: "فرمود (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 وحشی های ويژگی (هاصحاب ها )سحاب. داشت بود کم بسيار(  ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر زمان در مردم

 با افتاد؟ اتفاق چگونه. است آورده ها ايستگاه باالترين به را آنها همه(  ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر. داشتند

د( سپس )باي ،( ادب داشته باشيدهلالج لجهللا جل جالله ) به نسبت بايد اوال. برند می باالرا با ادب  مردم ادب.

 .دداشته باشيادب  مردم و مؤمنان به نسبت )بايد( پس ،داشته باشيد (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر به نسبت

 

." خلق کرده است يکسان را ما همه خداوند: "گويند می و کنند می مخلوط را آن مردم از بعضی

 در. نمی گذاريدو ادب  احترام افراد اين نيز به اما ،خلق کرده است يکسان را ما همه او که است درست

 می ادب شان به توجه با و شان درجه اساس بر مردم به خداوند. است تر پايين (شما) درجه ،وضعيت اين

 ،(هاصحاب ها )سحاب پيامبران، سپساست.  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبردرجه و ادب مال  باالترين .دهد

 .ادب شان باال است آنها همه. می آيند اولياء و عالمان

 

 یاختيار هيچ ندارند، ادبی هيچ که هنگامی اما هستند، عالم يک که کنند می ادعا افرادی از برخی

 ."مكارم األخالق" .است مهم ادب. بود نخواهد او شکوه و متعال خداوند دست از قدرتی هيچ و ندارند)حق( 

 مان ردبرخو و رفتار کنيم مهربانی مردم با با بايد. است زيباتر عادتزيباترين عادت ادب است. 

باگذشت، بامروت، بخشنده، خطابخش، رحيم، با ادب رحمن ) شخصباشد.  مان بايد با ادب خانواده با

 شما به دارم من. آن هستم و اين من"کسی بگوييم:  صورت( است. ادب نيست جلوی آمرزگار، آمرزنده

 که را کاری هر توانم می بنابراين خواهم، می نماز من "بگويم که نيست مناسب همچنين ."دهم می غذا

 "بدهم. انجام خواهم می

 

 



 

 

 

 

 

 

  

را  خانوادهاشدقت کنيد: او هرگز  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرعامل های  درجه و ها صفات به اگر

آنها را ترک می  حضور، می شد دلخور احساس از چيزینکرد و هرگز نزد شان. هنگامی که او  لعنت

 مردم هک گويند می دوره اين مردم. کردن اشتباه که يک دفهميدن می آنها سپس .دگفتن هيچ چيز بدون کرد

 هک کنند می ادعا آنها سپس. فريب می کنند و می زنند ضرب می رسانند، دردبه زنان  و هستند طريقت

  .هستند طريقت مردم

 

 انواده،خ اول با گفتيم، که همانطور. اين می تواند با ادب باشد. باشد طوری اين تواند نمیطريقت 

 اين خوشبختیطوری است که ادب گسترش )پخش( می شود.  اين. محله با سپس و همسايگان، با پس

 نيمتوا( را عطا کند. ب ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرباشد که هللا بهمان همه اخالق های . يابد می گسترش طوری

 .برسيم )مثل اين ها( های درجه باالترين و زيباترين به

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ سفر ۲۸


