
 
 
 
 

 
  

 

 األدب هو التاج
 

 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
 

. الطريقة موجودة آلرائهم . يريد األشخاص العاديون فعل األشياء وفقًا لألدب . الناس غير مدركين  الطريقة واإلسالم مبنيان على األدب
هو مع  ومن لديه أدب " أدبني ربي فأحسن تأديبي "،نبينا الكريم يقول  . هللا دعنبول . األدب مقولجعل المرء يتمتع باألدب نفسك ،  لتربية

 .جيدةوعادات  لديه أخالقشخص أدب يعني  عندهشخص .  كل العادات الجيدة . لديه. لم يقل كلمة سيئة لم يصيح أو يصرخ.  نبينا الكريم
 

. يجب على صحيحا ليس  هذا. ويهتفن السيدات أنهن يحضرن حفلة موسيقية ، يصرخن  ناآلن ، أحيانًا هنا أو في أماكن أخرى ، يعتقد 
. انتقدونا كثيرا من  ناتن ذلك أمام اآلخرين ... هذه ليست طريق، ولكن عندما يفعل نالتحدث فيما بينه ن. يمكنه السيدات أال يصدرن صوتًا

. إن الطريقة النقشبندية هي الطريقة التي تتسم  . طريقنا هو الطريقة ، هو األدب هذا ؟ طريقنا واضحرجل نوع  أي:  صقبل بسبب شخ
 . الطريقة التي على طريق نبينا الكريم والتي تصل إليه، األخالق ودب األب

 
 . ستبقيه تعتني بالمكان مثل منزلك. س حيث تذهب بأدبتجلس . س في الطريقة دخلوا. دعونا نذكر الناس الذين يقولون إنهم  األدب مهم

. لسوء الحظ ، نسمع ونشعر بالدهشة مما  أنهم ساعدوك يندمون علىجعلهم ت. إذا قاموا بمساعدتك ، فلن  مع الناس ستتأقلم.  هناك انظيف
. علينا أن  . هذه أشياء سيئة قة والشيخ. ال يعرفون أنها تؤثر بشكل مباشر على الطري . يفعلون أشياء إلحراج الناس يفعله بعض الناس

 . نكون حذرين
 

هؤالء الناس بشرف ، وعلى  عاملك. إذا  ، يجب عليك عدم الرد تجاهكالمعاملة . بغض النظر عن مدى سوء لنفسنا عدم االمتثال  علينا
 المسألة .علينا أن ننتبه الى هذه . هذا ليس صحيحا .  الرغم من أنهم شرفوك ، فأنت تعذبهم وتفعل الشر

 
عاما ، من  خمسينعاما ، لمدة  أربعينلناس لمدة لحترام إل، والدنا ، أظهر اقدس هللا سره  الشيخ ناظم موالنا.  أدبعندنا أن يكون  يجب

يصبحوا . إذا فعلوا ذلك ، فلن  . علينا أن نكون حذرين ، أنت تعذبهم بلطفمعاملتهم  بدال من. انهم يعاملونك ،  أجل فنجان من القهوة
 . صلى هللا عليه وسلمعن النبي  ينوبعيد ةأشخاًصا مقبولين ، وسيكونون بعيدين عن الطريق

 
 . من هللا التوفيقو.  . نرجو أن نكون مثاالً جيداً للناس إن شاء هللايرزقنا األدب هللا 

 
 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

أكبابا ، صالة الفجر، زاوية 4014 اآلخرربيع  2018/5 -21- 12 


