
 
 
 
 
 
 
 

 الزم است (تمعرف)دانش ادب قبل از  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 عنوان به را آنها خداوندراضی باشد،  آنها با خداوند، (سحابه) (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر اصحاب

 زمان آن در وضعيت. باال برد ،نشان می دهندراه ها و  دارند ايمان (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر به که افرادی

 باشد. مردان آن به ماشاءهللا اما نداشت، وجود دانشگاهی هيچ و ای مدرسه هيچ ای، مکتب هيچ. نبود آسان

ی راض آنهابا  خداوندمی شوند،  ناميده سحابههنگامی که ،. عنهم هللا رضي، راضی باشد آنهابا  خداوند که

 می گويم.  عنهم هللا رضي، باشد

 

 گفتيم، که همانطور نداشت، وجود ای مدرسه هيچ. زيبا چقدر. يعنی که هللا از آنها راضی است

 مثل کدام از آنها هر" ،ميگويد (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر اما ،نداشت وجود دانشگاهی هيچ و مدرسه هيچ

. ندا شده تبديل غذايی مواد های فروشگاه به ها دانشگاه. هستند گمراه زيبا امروز مردم ".است ستاره يک

 می باز دانشگاه ادب باقی نمی مانند در آن جای که ک و اخالق اما دارد، وجود محله هر در دانشگاه يک

 چيز همه و دارند، تدفتر يادداش آنها دارند، کتاب آنها. است رسيده (طشرايحالت، ) وضع اين به. شود

 را آموزش دهد. انسانيتکسی نيست که  هيچ گفتيم، که همانطور اما دارند،

 

 از اعتاط و هللا شناختنياد بگيری،  بايد که چيزی اولينرا درک کنيد،  انسانيتاگر می خواهيد 

 دهند می آموزش که چيز هر ،نمی دهند ياد را اين آنها وقتی ،است گمشده اين که هنگامی. است هللا

 رانديگ. شدنبلند( ) بزرگ زيبا افراد عنوان به شناسند می را خدا که افرادی. شود می (آسيب آور)مضر

 اين وقتی: "کنند می فکر آنها. می دهند( آموزش)نشان  شورش آنها به. بزرگ شدن شورشان عنوان به

 افیک آن از هيچکدام اما ،"می شوند کافی ما برای گيريم می ياد ما که چيزهايی اين دهيم، می انجام را کار

 اریک توانند نمی کند، نمی موفق را آنها خدا که زمانی تا مردم. نميشناسند را خدا آنها که هنگامی نيست

. می دهند ادامه ناله را آنها ،تمام کنند دارند دوست که را هايی دانشگاه تمام توانند می آنها. دهند انجام

  ."ندارد وجود چيز هيچ و شغل هيچ کار، هيچ"

 

 خواهند شروع مدارس شد، خواهند شروع اکنون ها دانشگاه. کن اعتماد خدا به گفتيم، که همانطور

 داخ که هنگامی. آموزش دادن از قبل است چيز مهمترين هللا شناختن. است يافته پايان تعطيالت و شد

 خداوند. داشت خواهد وجود دانش و داشت خواهد وجود ادب داشت، خواهد وجود آموزش شود، شناخته

 )بلند(  بزرگ طور اين که کنند نمی قبول را اين ما قلبهای و هستند مسلمان کودکان اينها .کند کمک (ما به)



 

 

 

 

 

 

 

 ست،ا آنچه مهمتر از دانشدارند.  ياد گرفتند( و ادب تاطاع) طانضبا نياز به آنها: بينيد می را آنهابشوند. 

 شيطان، شر از شيطان، از را آنها همه خداوند که باشد. کند کمک آنها همه به خداوند ادب است. ياد گرفتن

   . امن نگه دارد جنباندر  انشيطانو  در انسانهاان شيطان

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ ذيحجه ۲۵


