
 
 
 
 

 
  

 

 المتواضعون يتلقون اإلحترام
 

 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
 

 :نبينا الكريم يقول 

 أدبني ربي فأحسن تأديبي

النبي .  . اآلن يطلقون عليه آداب السلوك األدب شيء جميل. " أفضل األخالق ألبسني ،دب األ"علمني هللا  ". أدبني ربي فأحسن تأديبي" 

 وبحبمبين الناس ، ومحترم األدب  صاحب. ال بد من اتباع طريقه.  . إنه أفضل مثال للبشر أدبأفضل  هو صاحب صلى هللا عليه وسلم

 . اآلخرون ، فإنهم ما زالوا يظهرون احترامهم لم يكن يحبهحتى لو  . أيضا

، لمعرفة كيفية الجلوس ، وكيفية التصرف بشكل مناسب في  لنبيا قد وضح؟  . ما المقصود بالكرامة كرامة ، المسلمون لديهماإلسالم 

.  موثوق به وكالمهم، كما قلنا من قبل ، يتم قبولهم من قبل اآلخرين ، فهم موثوق بهم ،  لطريقته. أولئك الذين يقدمون أنفسهم المجلس 

 . مثل معظم الناس ، فإنه يعتبر أقل من قبل اآلخرين شخصخالف ذلك ، إذا تصرف 

، فإننا  جديا. عندما تكون هناك حاجة إلى أن تكون عندها نمزح  للمزح ،. أحيانا يكون مسموحا ومناسبا  كل شيء لديه وقت مناسب

. يتكلمون بدون هو آخر الزمان . اآلن  . كيفية التحدث إلى شخص كبير السن ، أو شاب ، كل ذلك ضمن هذا التعليم نحافظ على الجدية

. إذا حدث هذا ، اعتذار ، يرون أنفسهم على حقنهم ال يقبلون خطأهم ، أو بدون . ثم حتى لو كانوا مخطئين ، فإ فجأة تفكير ، ثم ينفجرون

. يفضل الناس االبتعاد عنهم ، أو االبتعاد عن األذى أو الشر الذي قد  كل البعد عن التواضع ونعن الكرامة ، بعيد ونكونيأبعد ما  مفه

 . يسوا محبوبين. هؤالء الناس ل يسببونه

معنى الكرامة هو "الرصانة" ، مما يعني أنه عندما يحدث شيء ما ، يظن المرء ، يفكر في ذلك ، ثم يتحدث عنه ، أو يقرر ما يجب فعله 

لتأكيد . با . نحتاج أن نعيش الحياة بحرصهذه مسألة يجب اإلنتباه لها .  . ألنه بمجرد أن يتم نطق الكلمة ، ال يمكن إرجاعها حيال ذلك

.  الشخص عملويأخذ في االعتبار  ء في النتيجة. حسب التجربة والخطأ ، يتأمل المر ببطء يتم تعلمه.  هذا ال يمكن أن يحدث على الفور

 . ، يصبح المرء تدريجيا رجال كريما و متواضعا ومحاسبة النفسفي عملية التأمل 

نبينا الكريم لم يغضب بطرق مثلما  .. المسلم الحقيقي هو الذي يشبه نبينا الكريم  الجيدة هي أساس اإلسالم الصفاتكما قلنا من قبل ، هذه 

. يجب أن نكون مثله ونأخذ منه  . في معظم الوقت كان لطيفًاهللا وليس لنفسه  . عندما غضب ، غضب في سبيل يفعل الشخص العادي

 ومن هللا التوفيق .  . الجميل ، إن شاء هللا . هللا يعلمنا كل هذه العادات الجميلة ، األدب مثاالً إن شاء هللا

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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