
 
 
 
 
 
 
 

   را نگه دارید فضیلت هستندکه با  انسان های حرمت 

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

 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

 

 

به طوری که روزها با نعمت شروع  انجام می دهيم (صبح)پس از نماز فجر صحبت های کوتاه 

که خودمان و کسانی که در اينجا هستند، بتوانند می شوند. در مورد يکی و يا دو چيز صحبت می کنيم. 

 ، زيبا ترين را بهمان نشان بدهد. حصر و حد بیهللا،  اميدوارمبهره مند بشوند. انشاءهللا. 

 

فضيلت هستند را الزم است حرمت انسان های که با هللا عز و جل در اين آيه مقدس می گويد که 

، اوليه (اصحاب) صحابه، پس از آن مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبربرای شروع کردن، البته،  نگه داريد.

 انسان ها الزم است. را نگه داريمبه مادر و پدر مان  حرمت)حضرت ها( و همينطور، البته، مهم است 

خوب  .دادن نشان احترام فايده دارد ،است خوب دانش؛ سن، به توجه با. دننگه دار را ديگران حرمت

 ايیج در را اينمان داريم.  فرهنگهستيد، شکر به هللا احترام در  شما، و شما هستم من نيست بگويد من

 برادر رایب ای کلمه هيچبرادر،  گويند می فقط. برادر گويند، می آنها ديگر کشورهای دربينيم.  نمی ديگر

 زرگترب خواهر بزرگتر، برادر ،اند تر شده کم استانبولی ترکی های لغات اگر حتی. داردن وجود بزرگتر

. ديآمی  مان اجداد از احترام اين که است اين دليل. وجود ندارند ديگر های زباندارند، اين ها در  وجود

  .است زيبا هم اين

 

 وعمبزرگ نگويند،  خواهربزرگ نگويند،  برادر" :گويند می دولتی های اداراتدر  اوقات گاهی

 احترام. تاسگذشتند  احترام ،خوب نصيحت. است آنها برای شياطين نصيحت اين ."آقا، بايد بگويند عمه يا

بزرگ،  خواهربزرگ،  برادرآمدن و گفتن: " .است ادب قسمتی از هم اين. شان سن به دليل بزرگان به

 بزرگ خواهر ،بزرگ برادر عمه، عمو،بگويم،  .گويند می اين را آنها چرا فهمم نمی." گويندن عمو عمه،

خواهند  آنچه میبگويد.  خانم بگويد، شما يک کارمند دولتی هستيد، بايد آقا و يا د. اين را نه بايزيبا است

که  زيبا است .است زيبا چيزی بودن صادق مقابل، درنباشيد.  صادقانه حد از بيش شما کهاز شما، است، 

زيبا اسالم می آيد.  اخالقمردم بين هم احترام بگذارند، که بين هم ماليمت )نرمی( و عشق باشد. اين از 

يد؛ پاداش خوب برای شما وجود بگذار احترام شما اگر مقابل، در. داردن وجود احترام برابر در چيز هيچ

 دارند.

 

، فمرد شريرا از بين بردن. نمی توانيد  عثمانی های سنت آنها عثمانی، از پس دولت های در

 ی، آنها اين سک هر به که( معمول طور به) بگوييد توانيد نمیبگويد. سيد بايد بگويد. اين را و حتی آقا  پاشا



 

 

 

 

 

 

 

درست نيست، همه نمی  اين. گويندب محمد سيد بايد شما افندی محمدآقا  جای بهکرده اند.  مخلوطرا هم 

 توانند سيد باشند. 

 

ی احساس کند هنگامی که بين هم احترام است. آشنا انسان هازيبا است که  .هستند مهم ها چيز اين

 و اولياء طريق از ا  بعد و. آمدمان  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر زمان از پيش، سال صد زيبا اخالق اين البته

هر چند وقت آنها يک اعالم می آورند؛ اين نوع دستور می پخش کردن.  جامعهه ادب ب آنهاها  طريقت

ی م راخطا می آنها مقامات هب اين جور چيزهای نه بايد هيچ وقت ديگر بگويند. بعدا  آوريم و از اکنون تو 

 غيررسمیباش. اما اين  نه غيررسمیاالن می آيند.  که آنهايی بهبزرگ نگو،  خواهر؛ برادر بزرگ، دهند

ديگر کم از اين ها ميماند و آنها می خواند  .زيبا است حرکتنيست، اين احترام است، اين زيبا است، يک 

ا کند، ب هدايت رست راه در را ما هللا. انشاءهللا خداوند همه حقيقت را بهمان نشان بدهداين ها را ول کنيم. 

 .کند محافظت را ما تمدن هللا که باشدنعمت باشد. 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ، ۱۴۳۷ ربيع اول ۲۱  

 


