
 
 
 
 
 
 
 

 دو نوع علم 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 هللا، مدد يا مشايخنا،مدد يا رسول هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول 

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 فتهگ. بگيريم ياد هميشه الزم است ما. است شده داده امر و شده داده هللا توسط که است چيزی علم

ْهدِ  ِمن    اْلِعْلم   اُْطلُبُوا)" است شده  چيزی روز هر انسان." است قبر تا گهگاه از فرض علم""( اللَّْحدِ  اِل ى اْلم 

آن  و رحمانی يکی: داردعلم وجود  نوع دو .بگيريم ياد خوب چيزهای که است مهماما . آموزد می جديد

ند فايده او هست اطراف در که کسانی برای نيز اين. برای انسان فايده دارد رحمانی علم. شيطانی ديگريکی 

 بر ودش می روشن فايده دارد، دنيای که در رسد می نظر به اگر حتی. فايده ندارد البته شيطانیعلم  دارد.

 .داردنفايده  يا فايده دارد آن آياکه  آن از استفاده نحوه اساس

 

 دهشن انجام هنوز چيزها خيلی. خودش نيست علم قسمت کمترين حتی داده، انسان ها به هللا آنچه

 را کار اين ما: "گويند می آنهامی شوند هنگامی که کاری انجام می دهند.   غرورمگاهی قات  انسان. است

 و کرديم، نقاشی را زيادی های نقاشی ساختيم، تمدن انقدر برای ما" ".داديم انجام را کار اين ما. کرديم

 اتنه و ندارند فايده هيچ اينها. است علم اين که کنند می فکر ها بچه "... خوانيم می را یها آهنگ قدران

 به چيز همهشناختن هللا است.  فرض )الزم، مجبور( علم. می شوند گمراه و می دارد نگه مشغولآنها را 

که  ررض باعث بيشتر اين. است نشده )قبول( شناختهعلم شيطانی تبديل می شود هنگامی که هللا  عنوان

 حتی و ،علم او برسيد به نميتوانيد شما که گويد می را باال حساب می کند. هللا . يک انسان خودشفايده است

. است پايان بدون علم که است شده گفته که است دليل همين به. باشيد آگاه او چيز کوچکترين از توانيد نمی

 .بگيريد ياد جديد چيزهای کنيد سعی هميشه

 

ال  " "، بخواهد او كه مقدارى به جز ؛گردد نمى آگاه او علم از كسى و" "ِعْلِمهِ  ِمنْ  بِش ْيء   يُِحيُطون   و 

هيچ  .يدنک فکر االن. ذراتيک  ذره يهرا درک کنيد. نه حتی  چيزی کوچکترينيعنی که نمی توانيد حتی 

. آورد دست به نيز را قسمت کوچکترين نميتواند حتی. برسد علم هللا و قدرت به تواند نمی انسان عقلجور 

 ادیآزهستيد که  شما کسی چه... چيزها نوع اين و آزادی". کنيم می تدريس تازه چيزهای بعد، به حاال از"

نار در ک مورچه يک. نيستيد مورچه يک حتی شما .کنيد مخالفت هللا با خواهيد می شما د؟يکن درخواست

 است؟ بزرگ چقدرهللا هستيم؟  بيچارهچهقدر اين علم است.  .بگيريد ياد اين را .است بزرگتر خيلی شما

 وجهتلم حقيقی شکر کردن از نعمات های هللا است و به امر های او ع .شکر کنيد سپس و بگيريد ياداين را 

علم فايده دار داشته  اين دعا است. عطا کند. به ما ها هللا علم فايده دار. است علم بزرگترين اينکردن. 

 .بريم می پناه در هللا فايده بی علم از ماباشيم. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ لاالوّ ربيع ۲۹


