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 ال تتبعوا نظام الجھل
 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنامدد یا ساداتي أ ،سولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللار

ریقتنا الصحبة والخیر في . طلشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدددستور موالنا ا
 .الجمعیة

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
ِ تَأُْمُروّنِي أَْعبُُد أَیَُّھا اْلَجاِھلُونَ   قُْل أَفَغَْیَر �َّ

 

، أیھا هلالج لجتأمرون بعبادة غیر هللا "كریمة ھذه ال اآلیة. تقول هلالج لج إال هللا معبود العظیم. ال هللا كریمة، صدق آیةإنھا 
 !ون"الجاھل

. 

ھم دائما األغلبیة في ھذا  ةھم الغالبیة اآلن. الجھل ونھلافھو جاھل. إنھم جھلة، ألن الج هلالج لجومن یعبد غیر هللا 
فھو  استاذافھو جاھل. حتى لو كان  بروفسور،، فھو جاھل. حتى لو كان متعلًماعالم. حتى لو كان شخص ما ال

و جاھل. فھ هلالج لجمن ال یعرف هللا . هلالج لجمعرفة هللا ھو فھو جاھل. ال شيء آخر. العلم  هلالج لجغیر هللا  یعبدمن كل  جاھل.
، فال فائدة آالفض النظر عن عدد الكتب التي قرأھا، [سواء كانت] مئات أو ، وبغمھتعلّ  مستوىبغض النظر عن 

 .طریقةھل بنفس الاجج منھا، فھو منھا. بغض النظر عن عدد الجامعات التي تخرّ 
. 

، تفتح الجامعات أبوابھا. ھذا في بالدنا. من أجل نشر الجھلالجامعات تفتح اآلن في كل مكان ما شاء هللا. 
. عندھم یفقدون إیمانھم إذا كان ،حفظنا هللا ،بل للجھل. معظم الذین یذھبون إلى الجامعة للعلمالجامعات لیست 

 أولئك الذین یصلون خمس مرات في الیوم یتركون الصالة في نھایة المطاف ویتبعون نظام الجھل ھناك.
. 

م حتى تصبح ابنتھم ممتلكاتھم وما لدیھ ،أراضیھم] للدراسة. یذھبون إلى أبعد الحدود ببیع والدھمیرسل الناس [أ
 ،میستھلكون أموالھم فقط ویعطون ورقة تقول أنك عالِ . مون أي شيءوشخصیة مفیدة. إنھم ال یعلّ  مأو ابنھم عالِ 

قلة  ،ھل كامل! ال یتعلمون أي شيء على أي حال. الشيء الوحید الذي یتعلمونھ ھو الجھلجاھل. ال، ج لست
 األدب والضرر. أنا أقول ھذا بصراحة.

. 

زاد الجھل. في كلما ، ھلةاالجامعات في ھذه البلدان الج وكلما زاد عدد لقد تخلفنا. الدول المتخلفة تفعل ذلك.
. ال یسجلون شخصا ال یدرس في الجامعة. ومن الذین نومتقدم م، فھدنیاال. من حیث ینمتقدم م، نراھأوروبا

األموال أن تسدد ھذه إنھ لیس بالمجان. "ستكون عاطالً عن العمل ھنا. ولكن علیك  یطلبون أجًرا. ،سیدرسون
النظام. لكنھم یھملون ھذا النظام ویزیدونھ سوًءا. یحولون األشخاص  یأخذ". ال شيء مجاني. شعبنا عملت عندما

 النافعین إلى أشخاص عدیمي الفائدة. إنھم یحولونھم إلى مخلوقات ضارة.
. 

، یحاول شعبنا أن یتم عاًماید من األغلبیة. منذ خمسین فھو جاھل. الجامعات ال تستف هلالج لجمن ال یعرف هللا  ،لذلك
. ه الطریقةھذبمن الشھادات. ال تتعامل  الكثیرقبولھ من قبل أوروبا وأفریقیا من خالل االدعاء بحصولھ على 

 واعلممن األشخاص في مجاالت أخرى أیًضا. ال تسحبھم.  الكثیرھناك حاجة إلى  یدرسون.ل أولئك الذین سسجّ 
ھما  والتربیة، فإن األدب العلم. بصرف النظر عن والتربیةللناس. تستخدم المدارس لتعلیم األدب  والتربیةاألدب 

 العلماء سیظھرون بعد ذلك. سیظھر أشخاص مفیدون. یظھر الجھلة بلاألھم. ال 
. 
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 یؤذونالناس على مصالح ال قیمة لھا.  تضیّع. الدول المتخلفة فتقر إلى الفھمألننا ن، العقل والفھمجمیعاً  یرزقناهللا 
یمان إلاإلیمان. ا ویرزقناإن شاء هللا  یعینناحفظ الشباب المسلم من ھذه الحماقة. هللا هللا یأنفسھم بعد ذلك أیضا. 

 .ومن هللا التوفیق. الفاتحة .يءاھم ش
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 زاویة أكبابا، صالة الفجر


