کامال ادب ،کامال ادب

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
.
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم﷽ .
الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،
مدد يا رسول هللا ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ،مدد يا مشايخنا،
شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني ،شيخ محمد ناظم الحقاني ،دستور.
طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية.
حضرت پيامبر مان (ﷺ) فرمود:

سنَ تَاْدِي ِبي
اَدَّ َب ِني َر ِبي فَا َ ْح َ
اين يکی از زيبا ترين سخنان حضرت پيامبر مان است .البته ،تمام کلمات استاد مان (ﷺ) زيبا
هستند ،اما در مورد ادب (رفتارهای خوب) او می گويد" :هللا من را با ادب کرد .او به من ادب را آموخت.
شما می توانيد بهترين ادب ها را در من پيدا کنيد".
ادب قبل از دانش پيش می آيد .مردم بايد اول ادب و سپس دانش را ياد بگيرند .آنها به اين "تربيت-
تعليم" عادت داشتند ناميدند .اول اخالق و ادب ،سپس آموزش ،به معنی علم نشان دادند .آنها اکنون همو
اين را برداشتند و چيزی را به نام ادب نگذاشتند .هيچ ادب و احترام ديگر نه باقی مانده است ،نه در ميان
يکديگر و نه در رابطه با آموزگاران (معلمان ،استادان) وجود دارد .اين مورد در همه مدارس ها است.
با اين حال ،مدرسه ها بايد ادب داشته باشند .هيچ استفاده ای از دانش (علم) وجود ندارد از يک فرد که
هيچ گونه ادب ندارد .بنابراين ،او نياز به يادگيری ادب در طول زندگی دارد و سپس می تواند دانش (علم)
را ياد بگيرد.
البته ،افرادی که با نفس خودشان ساز کار هستند و عشق نفس خودشان هستند ،فکر می کنند که
آنها باالتر (برتر) از هر کس ديگری هستند .آنها می گويند" ،الزم نيست به آنها احترام بگذاريد ".آنها
بالفاصله خودشان را برتر می بينند و می گويند" ،همه بايد از من پيروی کنند و آنچه را می گويند ياد
بگيرند ".نه ،هرگز چنين نيست .موالنا شيخ (ق) مان در طول روزهای آخر عمرش بيشتر در مورد ادب
فکر می کرد .او اين را خيلی بار ها می گفت" ،دانش (علم) آخرين (بعدا) است؛ کامل ادب ،کامل ادب".
ادب اول و مهمتر از همه است .دانش (علم) هنگامی که ادب حضور داشته باشد لذت بخش خواهد بود.
دانش شيطان بيشتر از همه ماست؛ او نسبت به همه مردم بيشتر دانش دارد ،اما وقتي او ادب نداشت ،او
تبديل به شيطان شد.

(ما) بايد به اين موضوع توجه کنيم .مردم طريقت بايد بيشتر به اين توجه کنند" .من بهتر هستم
چونکه چند کلمه را می دانم!" نه ،ادب را نگهدار ،خوب رفتار کن ،سپس اين دانش (علم) مفيد خواهد
بود .همانطور که گفتيم ،حتی اگر (شما) تمام دانش (علم) دنيا را می دانيد ،اگر ادب نداشته باشيد ،شما نيز
مثل يک شيطان بيرون می رويد و بدتر از شيطان می شود .بنابراين ،به يک فرد بی ادب نزديک نشويد.
سعی نکنيد چيزی را از آن شخص ياد بگيريد.
شما فقط می توانيد ادب را از رفتار بد ياد بگيريد زيرا وضعيت آنها بد است .به همين دليل مردم
ادب را دوست دارند .هنگامی که آنها بی ادب ها را می بينند( ،آنها) می بينند ادب چه چيزی زيبا و شيک
است ،و با ادب می شوند .بنابراين فردی که با يک چشم ياد گرفتند نگاه می کند ،حتی می تواند از اين
درس بگيرد .انشاءهللا خداوند همه ما را از بنده های با ادبش کند.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت ربّانی
 ۱۳جمادی االول  ،۱۴۳۹درگاه أكبابا ،فجر

