
 

 

    

 العلم كثير ولكن بال جدوى

 سٌد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ

اآلن هناك نوعان من العلماء: ،  األكثر قبوال. ومع ذلكوفً أعلى منصب  كانوا ". طالب العلمنتعلم  أن "ب وجلهللا عز أمرنا 

 . هللا همٌكره نهللا والذٌ همٌحب الذٌن

. ٌجب أن ٌكون هناك صدق من  . وبصرف النظر عن العمل ٌجب أن ٌكون هناك صدق العملب اكون مصحوبٌٌجب أن العلم 

علماء  همالعالم ، الذٌن ٌدعون أن ٌربكونالناس الذٌن ، ا الزمن نرى الكثٌر من ذلك فً هذ،  . خالف ذلك أجل أن ٌكون مفٌدا

 . فهمٌمن النوع الذي ٌقرأ ولكن ال  م، ولكن معظمه . قد ٌحفظون القرآنلمصلحتهم الدٌن بطرٌقة أخرى  ونظهرٌ

 حاشاكم ،،  را. تماما مثل الحم ال جدوىبكثٌر ولكن  العلم ".  ا  الحمار ٌحمل أسفارمثل ك " بشكل جٌد وجلهللا عز  بههمش

الذٌن ٌحفظون القرآن وآالف  هم؟  ذا. من هؤالءهك إنهم. ل . انه لٌس سوى حم الكتب وال ٌنفع للناس أو أي شخصب محمل

 . أي شًء ونال ٌفهم هماألحادٌث ولكنمن 

،  القرآن الذي أظهره المشرف الطرٌقهو  الطرٌق.  معنىالهؤالء هم الناس الذٌن ال ٌحترمون حضرة النبً ألنهم لم ٌفهموا 

بالنسبة  للٌس سوى حم إنه.  غٌر مجدي هذا،  كما قلنا،  شًء من هذا القبٌل واإن لم ٌفهم .ملسو هيلع هللا ىلص ، والنبً عز وجل هللا عبر 

 . لهم

.  الناس ٌضلون،  ٌخربون، ون دمرٌ لمسوا، أٌنما  . انهم مثل السرطانهم عدد قلٌل من خرج.  أٌضا بلدنافً هنا هم منلدٌنا 

 إلخراج. ٌبحثون عن طرق ٌزدهر ٌكبر و. أرى أن هؤالء األشخاص ٌهاجمون اإلسالم ولكن اإلسالم ة كثٌرحٌل الشٌطان 

ثم فً ومن ، من هو هذا الرجل ؟!"  من هو هذا الشٌخ " ونوٌقول ٌقفونثم ومن البداٌة  ٌتكبرون من.  الناس من اإلسالم

 ". قام بعمله ورحل ، ٌقولون عن نبٌنا الكرٌم "حاشا ،  النهاٌة

 المشاٌخ .، فإن الطرٌقة الحقٌقٌة هً الطرٌقة التً أظهرها  لذلك.  أكثر مما هو مفٌد لهذا النوع من الناس ضار العلم،  هنا

فائدة،  العلم بدونصبح ٌ،  . إذا لم ٌكن كذلك اشٌخ ٌتبع ان من الضروري والالزم للخوجة، الزاوٌة فً  العلم ٌنالوا لمحتى لو 

 . باطل علمصبح ٌوهذا ٌعنً أنه ال ٌؤدي إلى أي مكان و

نحن نرى هذه األشٌاء كل .  طرٌقتناالمشاٌخ و ةمن خالل طرٌقتصل الٌه . وهذا الكرٌم نبٌنا بتصل الم العلم وه الحقٌقً العلم

 ٌرزقنا هللا . كلهً ، هو ما ٌدمر العالم اإلسالمصل غٌر المت العلم،  فارغال العلم. هذه  . لٌس فقط هنا . الجمٌع ٌرى ذلك ٌوم

 هللا التوفٌق .ومن  . شاء هللا األدب إن مع الحقٌقً العلمتعلم نأن 

 الفاتحة .
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