
 

 

 
 
 
 
 
 

 
َن اْلِعْلِم إِالَّ قَِلیالَوَما أُوتِیتُ   م ِمّ

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

واآلخرین. مدد یا رسول هللا، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین 
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

الناس. یعتقد الناس في الوقت الحاضر أنھم أشخاص  عقولهللا عز وجل تفوق  ةوعزإن عظمة 
 الناس عقولتفوق  هلالج لج وعظمة هللا. إن قدرة الدنیا هم بعض األشیاء في ھذھمون من خالل تعلّ مُ 

 .. ال تستطیع عقولھم أن تدرك عظمة هللا عز وجلبكثیر
 

أظھر هللا  اآلن أن الناس یعتقدون أنھم یعرفون كل شيء وأن كل شيء تحت سیطرتھم. لقد نالحظ
ً درسز وجل ضعفھم مرات عدیدة. ومع ذلك، فھم ال یأخذون ع . من ال یأخذ الدرس یعني أنھ یعاني ا

، لكنھم ال یعرفون التي یعتقد الناس أنھم یعرفونھا من األشیاء الكثیرألن ھناك  ،من نقص في العقل
 .الكثیر

 
َن اْلِعلِْم َوَما أُوتِیتُ "بسم هللا الرحمن الرحیم  ھو  یقول هللا عز وجل: "ما عندك من العلم ".إِالَّ قَِلیالم ِمّ

، یعطي الناس ألنفسھم قیمة كبیرة بقولھم "نحن عطى لك قلیل جدا". بھذا القدر القلیل. ما یُ قلیل
، وما ال تعرفھ ما ال تعرفھ. ما تعرفھ قلیل جدًانعرف الكثیر". أنت تعرف القلیل جدا. ھناك الكثیر م

 .كثیر
 

الناس. لكن ماذا یفعلون؟ یفعلون عكس ذلك.  هلالج لج یعرفھل ي أعطاه هللا عز وجل للناس ھوالذ العلمإن 
ھم كثیر من الناس یفھمون ضعفالشيء من ھذا القبیل. یوجد ال " إنھم ینكرون هللا عز وجل ویقولون
 ، یظھر ضعفھم. ولكن ماذا یمكنك أن تفعل؟بعد ذلك. بمجرد حدوث شيء بسیط

 
 -" اللدُنّ  یرزقنا من "علم. نرجو أن یقيالحق العلممن  یرزقنا هلالج لجهللا رفین. جعلنا من العای هلالج لجهللا 

 یرزقنا هلالج لجهللا إن شاء هللا.  العلم النافع، تعرف هللا عز وجل یجعلكالذي  هلالج لجالعلم من حضرة هللا 
 جمیعا ھذا العلم.

 
ال من المنكرین. إنھم یقودون الناس إلى اإلنكار  ،یجعلنا ممن یرى الحق ویؤمن بالحق هلالج لجهللا 

ومن هللا  .من العلم النافع إن شاء هللایعطینا  هلالج لجصواب. إنھم یؤذونھم. هللا  م علىبإخبارھم أنھ
 التوفیق. الفاتحة.
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