
 

 

    

 العلم غير المفهوم ال يفيد

 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

. هل  الجمٌع ٌدرك أشٌاء مختلفة ."على قدر عقولهم الناس  خاطبوا " ٌقول نبٌنا الكرٌم " كلموا الناس على قدر عقولهم ".

.  متعلمٌنشرح كأنهم طالب جامعات أو بال وسٌنامون اذا استمرٌت أي شًء وافهمٌلن .  شرح أشٌاء مختلفة لشخص جاهلست

 . من اجل الشًء تتحدثكون ت ولنالمفٌد بالنسبة لهم لٌكون من  بها ونفهمٌالطرٌقة التً سبر ذلك فس  

"  لهمن بٌ  أو  أتكلم دعونً "، ولكن الشخص الذي ٌعلمهم لٌس أكثر ذكاء ٌتعلموا أن  ونرٌدٌبعض الناس ال ٌعرفون حقا و

، وفقا لذلك هناك شًء ٌمكن  فٌد الناسٌس، إذا كنت تعرف ما  منه. ومع ذلك فائدة. الحدٌث بال روح ومعنى ال ٌفكرون 

 .ذلك  من واستفٌدٌلن و واتعلمٌ ولنالناس لن ٌفهم ،  أشٌاء كبٌرة جدا ت عن. ولكن إذا تحدثه للناس أن ٌتعلمو

.  هناك تقول ذلك أن المناسبولكن من ، "كالم ٌجب أن ٌُقال فً كل مجلس هناك القدامى ٌقولون "  لكل مقاٍم مقال " ،  لذلك

 الطرٌقة التً ٌمكن أنب كالمقول تهللا إلى الناس تحتاج أن  لتقدم،  . لذلكله أي فائدة شًء آخر لن ٌكون عن  تإذا تحدث

 . فشٌئاتعلم شٌئا الحتى ٌتمكنوا من  وهافهمٌ

.  لمن ٌعلم أٌضا كبٌرة. هناك فضٌلة  . وسٌكون من المفٌد ألنفسهم ولمن ٌعلموا واجب على الجمٌع أن ٌتعلم وهذا، علم هذا 

 : قال ملسو هيلع هللا ىلصنبٌنا الكرٌم 

 َخيُركُْم َمن تَعَلََّم القُْرۤاَن َوَعلََّمه

كم . خٌر هونتعلمٌ، وأولئك الذٌن  ، القرآن الكرٌم هللا كالمكم هم أولئك الذٌن ٌعلمون أفضل".  خٌركم من تعلم القران وعلمه" 

 ملسو هيلع هللا ىلص .نبٌنا الكرٌم  كالمأولئك الذٌن ٌعلمون هم أٌضا 

صعب منهج  وندرسٌالٌوم مدارس  صفوف فً بعضتعلم؟" ٌ الشخص أنهذا لكم ٌمكن  ، " ، علٌنا أن نفكر بحكمة وفقا لذلك

، فإن  . ومع ذلكٌدرسون انهم  القولفً المناهج فقط حتى ٌتمكنوا من  كثٌرال. ٌضعون  فً الجامعة هٌدرسون مثل الذي كانه

 . تعلم الكثٌر فً وقت قصٌر جدا وٌترك المعلم أن ٌكون عدٌم الفائدةٌأن  هالطالب ال ٌمكن

َوَمن  " وجل. ٌقول هللا عز  هو شًء عظٌم ولٌس كل شخص لدٌه ذلك بالحكمةما نعنٌه  . أوال هؤالء الناس الحكمةٌعطً هللا 

ٌْرا  َكِثٌرا   ًَ َخ  ومن هللا التوفٌق . . إن شاء هللا الحكمة اٌضاهللا ٌرزقنا من تلك ". ٌُْؤَت الِحْكَمةَ فَقَدْ أُوِت

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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