
 

    

 
 مدارسنا مفتوحة للعلم

 سید محمد رسولنا على والسالم الصالة . الرحیم الرحمن هللا بسم.  الرجیم الشیطان من با8 أعوذ . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 محمد شیخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم

من الجید أن تبدأ یوم األربعاء في أماكن  " یقولالشیخ  موالنا.  األربعاءیوم . الیوم ھو  ھذه إن شاء هللایدیم مجالس العلم  هللا
"بسم هللا  ینوالنظیف قائل الحقیقي العلم، دعونا نبدأ تدریس  . والیوم القرآن". لدینا مدرسة العلم مثل المدارس للحصول على 

 إن شاء هللا. جید یكون بحیثالبسملة بدعونا نبدأ الشكر 8 . الرحمن الرحیم". 

عندما  .ةإجازالى نھا جیدة ولكن تحتاج إ.  هللا ، ھناك العدید من المدارسنطلب مرضاة .  المدارس مثل ھذهوھناك حاجة إلى 
. ھذه عدم اطاعة النفس المھم ھو  . هللا مخافة. المھم  صدق ھناكالھو  العلممن  األھم.  لیس ھناك صدق ةال یكون ھناك إجاز

 نحن ایضا".  تقوىیخافون هللا ، لدیھم علماء الشام  " یقولالشیخ  موالنا.  بقى على ھذا الطریقتالمدرسة أیضا إن شاء هللا 
 نبدأ من الصفرس. إن شاء هللا  المدرسة اآلن ھو ابن شیخنا ھناك مدیر ه لیكون. الشخص الذي أحضرنا الحمد 8درسنا ھناك 

. ال أحد یستطیع مبارك . اسطنبول ھي أیضا مكان  جدا مبارك. الشام مكان  سیأتي إن شاء هللا الباقي. نتوكل على هللا ونبدأ . 
 . ، ھناك حاجة ھناك أیضاطبعا .  ھنا رتستم. إن شاء هللا  الذھاب إلى ھناك بعد اآلن

ال نرید .  هللا ویخافونمتدینین ،  صادقین. ھناك حاجة إلى علماء  . ھناك حاجة لكثیر من العلماءاألمر بین مدرستین ال ینتھي 
 دون معرفةب.  هللا مخافةدون بالفتوى  یصدرون م، لكنھ ھنا ا منھم. ال نرید أن نذكر أیوفقا آلرائھم فتاوى  یصدرونعلماء 
 ویرتكبون الذنوب .طرق خاطئة الى الناس في نھایة المطاف  یصل

. یمكن للجمیع  تصل إلى كل مكان في العالم نرجو أن.  إن شاء هللامقبولة خدمتھ  نرجو أن تكون. ناجحة  تنامدرسجعل یهللا 
. اء دحفظ هللا حبر العلماء ودم الشھ.  المدرسة، یمكن ألي شخص أن یدرس في ھذه  . صغارا أو كباراستنا مدرالى حضور ال

 ومن هللا . ناجحینمن النكون  نرجو ان ھا تستمر الى األبد .جعلیهللا .  . مباركالمسألة مھمة الى ھذا القدر .  الحبر أثقل
  . لتوفیقا

. لفاتحةا  
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