
 
 
 
 
 
 
 

 ( ها یاد میگیریمپسندیدهادب را از حضرت )خوب،  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 األولين واآلخرين،الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 ياد ادب چه کسی از. کسانی هستند که ادب دارند خوب افراد های. است خوب عادت يک آداب

 و شيطان .هااز  شيخ و طريقت ها از - رفتاربا خوش  و (نيک، نيکو، پسنديده) خوب افراد از بگيريم؟

 که او را پيروی می کنند، ادب را دوست ندارند.  کسانی

 

از  ار ادب اين: "پرسيدند او از آنها. بود با ادب بسيار گفتند که داشت وجود مرد يک گذشته در

 آنها ".آموختم او از را آن من. داشت وجود بی ادب بسيار مرد يک: "داد پاسخ او" گرفتی؟ ياد کی

 او از چطوربا ادب ها ياد ميگيريم. ادب را از  ؟"چه جوری ميشه که باشه: پرسيدند و شدند زده  تعجب

نجام ابرعکس آنچه او انجام داد، . بود زشت خيلی و بود بد خيلی او وضعيت که ديدم ": گفت او" آموختيد؟

 دادم و اين طوری با ادب شدم."

 

اکنون آخر زمان  حال، اين با. ندارند دوست را بد رفتار )بی ادب( مردم عادی، مردم مردم، پس

باشد، مردم او را بيشتر دوست دارند، و کسانی وجود دارند که  شخصبی ادب تر يک  هر چه قدر :است

)نيکی( را دستور می دادند و بدی  خوبی (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبردر زمان سعی می کنند مثل او باشند. 

 )نيکی( را ممنوع می کنند. خوبیبدی )شر( را دستور می دهند و  حاال،)شر( را ممنوع می کردند. 

 سک هيچگر يد گفتيم، که همانطور. بگيرند ياد خوب افراد از ادب را بايد زمان اين در مردم بنابراين،

بی ادب ها را نگاه کند، آنها را دوست ندارند، از آنها تنفر دارند، و به ادب باقی نمانده است که  بيشتر

 خوبی عنوان به ی رابد و بد عنوان به ی راخوب آنهارا باريدند.  همه سر آنهاخودشان را محکم می گيرند. 

 .دهند می نشان

 

. دنباش داشته حضورها مان  ذهنو  ،دکن محافظتما را از فتنه های اين دوران انشاءهللا خداوند 

 هوش و( شعور، خرد، عقل و درايت، مسلي عقل)صحيح  قضاوت ما به خداوند" گوييم می هميشه (ما)

 مردان، زنان، مردم، کودکان،دعا مان برای مردم است.  بزرگترين ، و هيچ چيزی ديگر، اين". است داده

 ( نکند. هللا ما را از راه رست منحرف نکند. يج)گ سر در گم را ما هللا. استسردرگم  کس هر: جوان و پير

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه



 

 

 

 

 

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹الثانیربيع ۳


