
 
 
 
 

 
  

 األدب قطعا ، األدب قطعا 
 

 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

 
 نبينا الكريم يقول

بَنِي َرب ِي فَاَْحَسَن تَاِْديبِي  اَدَّ

 أدبني " دب يقولباألولكن فيما يتعلق  جميلسيدنا  كالم، كل طبعا .  هذا واحد من أجمل أقوال نبينا الكريم ". ديبيأحسن تأدبني ربي فأ" 

 ." أحسن أدب عندي إيجاد م. يمكنكاألدب . علمني  هللا

وهذا ،  ، ثم التعليم أوال دبواأل التربية. " تعليمو تربية "يسمونها . العلم ثم ومن أوال  األدب. الناس بحاجة إلى تعلم  العلمأتي قبل يب اآلد

هذا .  ا البعض وال نحو المربينن، ال بين بعض واحترام دبأي أ لم يبق.  بن ولم يترك أي شيء يسمى أداآل لقد ازالوه. العلم يعني تعليم 

تعلم ي أن عليه،  . لذلكفائدة لعلم الشخص إذا لم يكن عنده أدب . ال  ب، المدارس بحاجة إلى أد . ومع ذلك هو الحال في جميع المدارس

 العلم .تعلم  هثم يمكنومن طوال الحياة  األدب

يرون  على الفور". لهم إلظهار االحترام داعي"ال  . يقولون يعتقدون أنهم فوق الجميع نفسهم ونحبيو يمتثلون لنفسهم، الناس الذين طبعا 

 سرهقدس هللا . موالنا الشيخ األمر ال يسير بهذه الطريقة ،  ". ال أن يتبعني ويتعلم ما أقوله يجبكل شخص  " ويقولون ينأنفسهم متفوق

ب داأل".  قطعا األدب، قطعا  األدب، العلم في الدرجة األخيرة  " . كان يقول هذا مرات عديدة ب خالل األيام األخيرةداألعلى  كان يشدد

،  جميع الناسأكثر من  علم، لديه  جميعا اأكثر منعلم  الشيطانلدى . ا موجود مفيدا عندما يكون األدبكون يس العلم.  أوال وقبل كل شيء

 . ب أصبح شيطانأدعنده انه لم يكن  طالماولكن 

.  ال !" إذا كنت أعرف بضع كلمات أنا متفوق . "ذا إيالء المزيد من االهتمام له على أهل الطريقة.  نحن بحاجة إلى إيالء االهتمام لهذا

، إذا لم يكن  في العالم العلم، حتى لو كنت تعرف كل  . كما قلناا كون مفيديس العلم اثم هذومن ،  حسن التصرف كن، حافظ على أدبك 

. ال تحاول تعلم ليس عنده أدب رب من شخص تقت، ال  . لذلكالشيطان جعل الناس أسوأ من تخرج أيضا كما الشيطان وتس أدبلديك 

 . شيء من هذا الشخص

كم أن ، يرون دب األقليل . عندما يرون ذلك بسبب  األدبيحبون . الناس  ألن وضعهم سيئ األدب فقط يقليلب من داأليمكنك أن تتعلم 

أن نكون جميعا  يرزقنا. هللا  أخذ درسا من ذلكي أنالتعلم  نظرة. لذلك يمكن للشخص الذي ينظر ين مهذب ونصبحيشيء جميل واألدب 

  من هللا التوفيق .و . إن شاء هللا من عباده المهذبين

 الفاتحة .
 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر9143 جمادى األولى 8201/31 -1- 30 


