
 

www.hakkani.org 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 « دانش و جهل  » 
   

 

كااةُ  بارا ِ وا ُة ٱَّللَّ ْحما را ْيُكْم وا مُ عالا  ٱلسََّلا

ِجيمِ  اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

ِحيمِ  ِن الرَّ ْحما ِ الرَّ  بِْسِم َّللاَّ
 

ِلينا وا اْْلِخِرينا   مٍَّد ساياُِد اْْلاوَّ سوِلنا ُمحا الساَلمُ عالى را اُة وا الصاَلا  وا

سولا للا   داد يا را  ما

سولا للا   داد يا سادات ااصحابِ را  ما

داد يا ماشايُخنا    ما

 دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزداغستانی   

داد يا شيخ  قاانی ما  ناظم الحا

داد   تُنا صحبة ، والخيرما ريقا ميع  في طا  الجا

 

مِ یالرَّجِ طَانِیأعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّ  

اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِیمِ  بِسْمِ  

 « هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ  »

دانند و كسانى كه  كسانى كه مىآيا  » :فرمايندمی  9آيه ،  زمر خداوند متعال در حضرت قرآن، سوره 

م بودن  شناسند و عالِلم هستند در حقیقت خدا را می انسان هايی كه اهل عِ،  ؟«دانند يكسانندنمى 

 شود. لم، چیزي است كه در مورد آن تعلیم داده میمتعال است و عِ به معناي شناخت خداوندِ

األَنْبِ:  دنيفرمایم  ملسو هيلع هللا ىلص  اكرم  امبریپ  نیهمچن وَرَثَةُ  پ  » اءِ«، یَ»الْعُلَمَاءُ  وارثان  . «هستند   امبران یعالمان 

حقیقتاً  .  علماء، مانند پیامبران هستند و در پیشگاه خداوند از ارزش و مقام وااليی برخوردار هستند

را    ، هستند  یكسان  یواقع  خ يو مشا  علماء او اطاعات مییمكه خدا  از  كنند و همچنین شناسند و 

كنند، افرادي هستند كه  شناسند و از او اطاعت نمی كسانی كه خدا را نمی   و  را دوست دارندمردم  

 كنند كه جزو افراد مهم هستند ولی عمالً، با انجام فكر می و  دهندبدي و جهل را در دنیا انتشار می
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زندگی  كارهاي طول  در  می   ، خود  بیهوده  ديگران  گمراهی  آنها  شوندموجب  كه .  هستند  كسانی 

 توانند مشكلی را حل كنند و در حقیقت قابل مقايسه با علماء و شیوخ نیستند. دانند و نمی نمی 

  ت یجاهلدوره    نی اول.  شودمی هل گفته  اج  هالذا به آن،  نادانند  ، شناسندی متعال را نم  يكه خدا  یكسان

دوران جاهلیت اولی  .  كنیممی ، زندگی  دوم  تی بود و اكنون در دوران جاهل  ملسو هيلع هللا ىلصاكرم    امبریدر زمان پ 

  نكه بسیار اندک بودند ولی آمردم با وجود  ،  ملسو هيلع هللا ىلص اكرم   زمان پیامبر  از دومی بهتر بوده است، چرا كه در

باور  هلیت كنونی مردم به هیچ چیز  ا، اما در دوران جاز اعتقاد و ايمان نسبتاً خوبی برخوردار بودند

است از    سرشاردر اين دوره اكثر مردم مشغول به آموختن هستند و اكثر دانشگاه    . اعتقاد ندارندو  

اين  و در  ند  پردازبه تكذيب خداوند می  ، هم  هااين مكانافرادي كه در حال يادگیري هستند ولی در  

م  گريكد يبا    امر م  كنندی رقابت  ادعا  بعد  هستند.    كنندی و  باهوش  باهوش  كه  افراد  حقیقت  در 

اين  تا با استفاده از    ها عقل داده شناسند، خداوند متعال به انسان هايی هستند كه او را می انسان

بشناسند    نعمت را  نم  ، آنها  ولی او  استفاده  آن  م  و   كنندی از  آنها  ی ادعا  هستند.  باهوش  كه  كنند 

خداوند ما را  باشد كه    دانید و نادان هستید«. و شما هیچ نمی   میدانیرا م  زیما همه چ»:  نديگویم

 .حفظ كند

به دنبال برند و  به سر می  یكيتار   نياز مردم در ا  ياریبسو    میكنیم  یزندگ  تیدر دوران دوم جاهل  ما

 .از آن استفاده كنند ديبا  و آنها عقل دارند، كنند دایتوانند آن را پی هستند اما نم يزیچ

در حال تعلیم هستند ولی در حقیقت دانشی را به  رسد دانشگاه ها    یبه نظر م  میكه گفت   همانطور

موالنا  . سلطان به خدا مانيا يا علم شناخت و  دارند و نه علم  يو ی، نه علم دندهندمردم آموزش نمی 

 . گريد زیاست نه چ یكه دانشگاه فقط سرگرمگويند: ی ناظم م خ یش

را به دانش آموزان عطا كند تا خود را نجات دهند. انشاءاهلل خداوند به    یباشد كه خداوند دانش واقع

 . ديعطا فرما  یما علم واقع

 ومن اهلل التوفیق 
 

 

 

(ف يدام اهلل عمره شر نی )االربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

3۱۴۴، جمادي االول 22/ ۱۴۰۰،  دي6  
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