
 
 
 
 
 
 
 

 ادب تاج است 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

 ر.محمد ناظم الحقاني، دستو شيخشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 نرمال انسان های .خبر ندارند ادباز  انسانهاطارق و اسالم بر اساس اداب ساخته شده است. 

است، و براينکه ايک انسان  مان. طريقت برای تربيت نفس می خواهند با توجه به ذهنيت خود کار کنند

 "...هللا من را با ادب کرد" "،اَدََّبنِي َرب ِي فَاَْحَسَن تَاِْديبِيمی گويد " مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر با ادب باشيد.

او يک کلمه بد  .زد جيغنه  داد زداست. نه  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرادب را دارد با  زيبا ترينو کسی که 

و عادت های  اخالقکسی است که  يعنی بادبا  انسان. يک را دشت. ]او[ همه عادت های خوب نگفت

 .خوب دارد

 

د که آنها در يک اوقات در اينجا و يا در مکان های ديگر، خانم ها فکر می کنن بعضیاکنون، 

. درست نيست. خانم ها نبايد می کنند تظاهراتو می زنند   جيغ، داد ميزنندکنسرت حضور دارند، 

ديگران انجام جلوی را  اينصحبت کنند، اما هنگامی که  شان. آنها می توانند در ميان خودکنندصدايی 

: چه نوع انسان اين تقاد قرار دادندمورد انبه خاطر يک نفر  ما را قبالا اين راه ما نيست. آنها  ...می دهند

 نادب تريبا  نقشبندیطريقت ، دهر چه باشاست.  ادب است، طريقت است؟ راه ما روشن است. راه ما

 .دانبه او می رساست و  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرراهی که در راه  طريقت است،

 

 خاطرات به کرده اندشروع  طريقتکه می گويند در  انسان هایبگذاريد به  .مهم است ادب

شما آن را می کنيد.  مراقبتمکان را مثل خونه ای خود ادب را نگه می داريد.  هر جای برويد. بياوريم

کمک  يک اگر آنها به شمامی کنيد. رفتار  ی که آنجا هستند خوبشما با انسان ها .داريدمی تميز نگه 

از  شگفت زده ميشويم متأسفانه، ما ميشنويم و. که به شما کمک کردند نکنيد پشيمانشما آنها را کرده اند، 

. مردم برودخجالت  نکهبراي انجام می دهند . آنها چيزهايیمی دهندما انجام  های مردم بعضی از آنچه

الزم ما  .ی گذارد. اينها چيزهای بد هستندو شيخ تاثير م طريقتآنها نمی دانند که به طور مستقيم بر 

 .است دقت کنيم

 

 الزم است، دوباره بکنند. مهم نيست چقدر بد رفتار نسازيم مانکه با نفس خود الزم استما 

، افزايش دادندحرمت شما را  و حتی اگر آنهاداشتند،  نگهحرمت شما را  انسانهادهيد. اگر اين ن جواب

 دقت کنيم.به اين  الزم استدرست نيست. ما اين  ميرسانيد. شرو  کنيدمی  اذيتآنها را داريد 

 



 

 

 

 

 

 

 

 يک فنجان قهوه اکرام به خاطر ، پدر ما،)ق( افندیحضرت شيخ  .داشته باشيم ادب الزم است

خوب به جای که  می کنند و اکرامنها با شما آ .نگه داشت سال ۵۰ در طول، سال حرمت انسان ها را ۴۰

 آنها نميتوانند، دکني برخورداگر اينطوری  .الزم است دقت کنيم. می کنيد اذيترا  آدم، شما جواب بدهيد

 می شوند. مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرو دور از  راهو دور از  ،تبديل شوند مقبول انسان های به

 

 انسانها باشيم. نمونه خوبی برای نشاءهللاا عطا کنف. زيبااخالق های ما  ی همهبه هللا  باشد که

 

 من هللا التوفيق.و 

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رب انی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ الث انیربيع  ۵


