
ضلالناس االفاو احترم  

ستفید منھ و .اتمني ن كالمل.نقول قلیل من انفعل الصحبة القصیره لیبدأ الیوم خیرا بعد صالة الفجر
 یستفیدون منا.یعلمنا هللا االجمل ان شا�.

ھ السالم اوال .یجب ان یحترم علي نبینا علیهللا عز وجل یقول في االیة الكریمة احترمو الناس االفاضل
حترمھ اصحابھ ثم االولیاء ثم امھاتنا و ابائنا.یجب ان یحترمون الناس بعضھم بعضا.من الحسن نثم 

ي ال یكون جمیال ھكذا.الحمد �  االحترام موجود ف-انا انا و انت انت  -حسب علمھ او عمره.لما تقول
غم ان تبقي قلیل .ر فقط -اخ –لبعضھم البعض  ونیقول لد تاني.في البالد االخريمجتمعنا.لم نشوفھ في ب

ائنا.ھذا الننا تعلمنا ھذا من اباالخري. ،ال توجد ھذه الكلمتان  في االللغات -اخت –او  -اخ- من كلیمتین
 شیئ جمیل جدا.

یدي.ھذا احیانا یقولون في االماكن العمل: عندما یاتي، لن تقول لھ عمي، خالي او اخي ،ستقول لھ یا س 
ھو االحترام.االحترام علي العجوز حسب عمره.ھذا من االدب.ال افھم امر الشیطان.لكن االمر الجمیل 

ل ھذا لھ یتحسن االمر.لكن یقولون لن ستقولیھ یمنعون الناس عن قول اخ، عم  او غیره.عندما نقول 
ناس شیئ النك رجل رسمي ستقول یا سیدي او یا سیدتي.بالعكس االخالص شیئ جمیل.المحبة بین ال

لناس بل من یحترم یاخذ اجره.االحترام ال عیب في جمیل.من خلق السالم.  

ید.ال یقالھ لكل ابطلو تقالید العثمانیھ.ممنوع  ان تقول باشا او افندي ،ستقول س في الدول بعد العثمانیھ،
ر ان یكون الناس عادة.لكن ھذه الكلیمھ انتشرت بین الناس.ستقول سید محمد بدال محمد افندي.ال،ال یقد

 الكل السید.

االشیاء مھمة جدا.االخالص او االحترام بین الناس من اشیاء الجمیلة. بدأت ھذه االشیاء من عھد  ھذه
تعمیم كتیرا في المجتمع كلھ  باالولیاء ،بالطریقة ، باتعلیم باالدب.یخرجون ال تالرسول.بعده انتشر

 ناسالص بین الاالخ العكس .كن رسمي،قریب منھم  لن تكونویقولون ممنوع  كلیمة االخت و االخ، 
ارك هللا ب علمنا هللا جمیعنا الحقیقة.یھو شیئ جمیل.غایتھم ینھي اخالق الناس حتي و لو بقي قلیال.

.یھدینا هللا الي الصراط المستقیم.حفظ هللا مجتمعنا یفیھ.  

 والحمد � رب العالمین 

  الفاتحھ
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