کسانی که با ادب هستند حرمت دریافت می کنند

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 (ﷺ) مان ميفرمايد:

أدبني ربي فأحسن تأديبي
"هللا به من ادب ،زيباترين ادب را داد ".ادب يک چيز بيا است .در حال حاضر آنها آن را "آداب
معاشرت" ناميده اند .حضرت پيامبر (ﷺ) مان بهترين ادب را داشت .او بهترين نمونه برای انسانيت است.
الزم است راه او را پيروی کنيم .انسان با ادب در ميان انسان ها حرمت دريافت می کند ،مهر دريافت می
کند .حتی اگر ديگران او را دوست نداشته باشند ،به انسان های با ادب هنوز حرمت شان را نگه می دارند.
اسالم ،مسلمانان شأن (مقام ،برو) دارند .معنای شأن چه است؟ حضرت پيامبر (ﷺ) مان به ما
نشان داد که چگونه زيبا در هر جمعآوری زندگی کنيم ،چگونه می توانيم بشينيم و چگونه صحبت کنيم.
کسانی که خودشان را به راه او تسليم می کنند ،همانطور که قبال گفتيم ،ديگران قبول شان می کنند ،قابل
اعتماد هستند و کلمات آنها مورد اعتماد هستند .در غير اين صورت ،اگر هر کس مثل اکثر انسان ها رفتار
کند ،در آن وقت انسان های ديگر او را بی ارزش ميبينند.
هر چيز وقت دارد .گاهی اوقات مجاز و مناسب است شوخی کردن؛ سپس شوخی ميکنيم .هنگامی
که الزم است جدی باشيم ،سپس جدی بودن را حفظ خواهيم کرد .چگونه با بزرگ صحبت کنيم ،چگونه با
کوچک صحبت کنيم ،همه اين کارها در اين تربيت است .اکنون ،آخر زمان است .آنها بدون فکر کردن
صحبت می کنند ،و سپس به طور ناگهانی فوران فرود ميايند .سپس حتی اگر ممکن است آنها خطا کرده
باشند ،خطا شان را قبول نمی کنند و يا بدون عذر خواهی ،آنها خودشان خوب می بينند .اگر اين اتفاق می
افتد ،آنها از شأن و ادب دور هستند .مردم بيشتر دوست دارند از آنها دور باقی نمانند ،و يا از آسيب يا
بدی که ممکن است باعث شود ،دور بمانند .چنين انسان را دوست ندارند.
گفتن شأن ،يعنی گفتن ميانه روی (اعتدال) است ،به اين معنی که وقتی چيزی اتفاق می افتد،
انسان فکر می کند ،آن را درک می کند ،تصميم می گيرد ،و سپس صحبت می کند يا انجام می دهد .چونکه
يک بار که يک کلمه را می گويد ،ديگر آن بر نميگردد .اين چيزی است که الزم است دقت کنيم .الزم

است با خيلی دقت زندگی کنيم .طبيعی است که اين نمی تواند بالفاصله اتفاق بيفتد ،اين يواش يواش آموخته
می شود .يک دفعه ،دو دفعه در همان لحظه؛ "چه کار کردم ،چه دارم؟" نتايج خود را حساب می کند،
يواش يواش انسان خودش را تربيت می کند ،و با ادب تر می شود.
همانطور که قبال گفتيم ،اين براساس ادب اسالم است .يک مسلمان حقيقی ،يک انسان شبيه
حضرت پيامبر (ﷺ) مان است .حضرت پيامبر (ﷺ) مان مثل يک انسان عادی عصبانی نمی شود .وقتی
او عصبانی می شد ،به خاطر هللا و نه برای نفس خودش عصبانی می شد .اکثر اوقات حليم (بسيار بردبار)
مابراک (ﷺ) بود .الزم است مثل او باشيم ،انشاءهللا او را به عنوان بگيريم .انشاءهللا خداوند به ما ها همه
اين عادت های زيبا ،اين ادب های زيبا را آموزش دهد.
و من هللا التوفيق.
الفاتحه

حضرت شيخ محمد محمت ربّانی
 ۱۵رجب  ،۱۴۳۹درگاه أكبابا ،فجر

