
 
 
 
 
 
 
 

 دانش با ادب آموخته می شود 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

ْحٰمنِ  ٱّلٰلِ  بِْسمِ أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم.  ِحيمِ  ٱلرَّ  .ٱلرَّ

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 می گويد (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر

 اللَُّهمَّ إِنِِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن ِعلٍم ال يَْنفَعُ 

می  وهشک باو  متعالبه هللا  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرهستيم،"  فايده بی دانش"دنبال پناه در تا از 

 بی ينا البته ؟برند می آن برای رنج و دانشآنقدر  که زمانیباشد،  فايده بی را آن توانيد می چگونهگويد. 

گامی که باشد هن مفيدکنيد. می تواند دانش  استفادهاست هنگامی که برای نفع خودت، به نفع دنيای  فايده

 .کنيد می استفادهدر راه هللا عز و جل 

 

 همم بنابراين. نيست دانش بقيههللا می دهد.  از اطالعاست که هللا را همه بشناسند و  باعث دانش

 يکی گرا نيست مهم کرديد. مطالعههستيد و تمرين نمی کنيد آنچه  دانشگاه تحصيل فارغ يک اگر نيست

 ظرنبه هر حال آن به  .کرديد آويزانرا  ديپلم آنجا وکار می کنيد  شهرداری در اماداريد  مديريت در رشته

 .نديستن پايدار آنها. ماند خواهد باقی دنيا اين در و هستند دنيا اين برای چيزها ايندانش گرفته نمی شود. 

 

 اين. می گويند الهيات دينی، دانش را آن به آنها. دهد می نشان را هللا راه که است چيزی آن دانش

 بینکه آن چو ميرويم هللادر  پناه دنبال. ميرويم هللادر  پناه دنبال پسس شود می فايده بی آن اگر. است دانش

رر می ض) مضر آن واقع، در. ش نه برای هيچ کسی مفيد نيستصاحب)مفيد است(، نه برای  نيستفايده 

 دانشمند يک فرد اين اگر" گويند، می مردم يا و می شود مردم گمراه بشوند باعثيا  اين. استرساند( 

 "؟ يادگيری کنون ها دانش را ما بايد چرا است

 

 حمل گناهو نيز  همه اين را برای هيچی انجام داده اند به طوری که آنهاده است. يااين روشن بی ف

 تلويزيون رد، و آنها معروفيتآنها به هر جای که سودی برای خودشان دارد می روند و برای  .اند کرده

رت حضمی کند،"  خطاکند خيلی  می صحبت"کسی که خيلی  .می کنند صحبت خيلی و دنشو می ظاهر

 می گويد. دروغ خيلی نيز همچنين کند می صحبت زيادی که کسیمی گويد.  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان پيامبر

 

 

https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85#Arabic
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https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85#Arabic
https://en.wiktionary.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85#Arabic


 

 

 

 

 

 

 

 حتی اشدکه ب کس هر ،هستند دانش نبالد که کسانی ،می کنند مطالعه دانش را که کسانی بنابراين،

 که کسانی. شخصی منافع برای نه و فيد باشدم ی کنند کهدانش مطالعه بايد آنها ،تاس عوام ميان از اگر

 در هم آنها .هستند بدتر!" هستم بزرگ دانشمند يک من" ند،گفت با ديگران به زدن تهمت آيند بامی  بيرون

 .نشان بدهد را راست راه آنها که هللا به کند، کمک آنها به خداوند که باشد. شدنمی  گناه مرتکب واقع

 

 ئلفضا و حکمت بايد دانش، يادگيری از قبلفرد دانش شدن يک درجه بزرگ است.  تحصيلی،

بدهند که آن دانش هيچ چيزی نيست: اگر برای آن عمل بايد نشان  آموزش می دهندآن را بدانند. کسانی که 

  ميرساند. آسيبتان است و به هفايدسپس بی نمی کنند و يا ارزش خودش را نمی دهند، 

 

 دآموز می که کسیبدون چيزی گفتند درس می دهند.  و نشان می دهند آيد می که کسی هر به آنها

 یم که شخص آن دانش و انضباط و نظم با همراه واقع، دريکی هستند.  تقريباکه ياد ميگيرد  کسی و

را نگاه  معلمانبه طوری که آنها  است مهم آموزان دانشبرای  نيز آموزد می که کس آن شخصيت آموزد،

 به داوندخ که باشد. هستند شبيه آنها معلمان اگر ها ما وضعيت از وایکنند و سعی کنند شبيه آنها بشوند. 

 تر بشود. مفيد یدانش که طوری به يادبگيريم دانش را با ادب اءهللاانش .کند کمک ها ما همه

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸الثِّانی ُجمادیَ  ۱۱


