
 

 

    

 العلم یتم تعلمھ من خالل األدب
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

 نبینا الكریم یقول :

 اللَُّھمَّ إِنِّي أَعُوذُ بَِك ِمْن ِعلٍم ال یَْنفَعُ 
 بدون نفعكیف یمكن أن یكون ".  اللھم إني أعوذ بك من علم ال ینفع: سبحانھ وتعالى "  صلى هللا علیھ وسلمیقول نبینا الكریم 

.  دنیویة، للحصول على فائدة لمصلحتك  تھستخدماإذا  مفیدا؟ بالطبع لن یكون  ذلكمن أجل وتعاني كثیرا  العلمعندما تتعلم 
 .وجل  هللا عز في سبیل تھستخدماإذا  علما نافعاسیكون 

. لذلك لیس من المھم إذا كان علما الباقي لیس .  هللا ویخبر عنعلى نطاق واسع عز وجل معروفا ما یجعل هللا  وھ العلم
في إدارة األعمال ولكن یعمل في عالیة . لیس من المھم إذا حصل على درجة ھ ما درس یطبقالجامعات وال  خریج شخص
 . لیست دائمة. الدنیا وستبقى في ه الدنیا . ھذه أمور لھذ على أي حال علمعتبر یال ھذا .  ھناك الشھادة ویعلقالبلدیة 

نعوذ  نستعیذ با: .. إذا أصبح عدیم الفائدة العلم  وھ ا. ھذ ، الالھوت الدیني العلم. یسمونھ  ما یدل على طریق هللا وھ العلم
ألي شخص یس مفیدا ، فإنھ ل لصاحبھ مفیدغیر  . طالما أنھ وال ألي شخص آخر ، لصاحبھمنھ  ، ال فائدة ألنھ لیس مفیدا با:

  أن نتعلم العلم"؟لماذا یجب علینا  ارجل عالمإذا كان ھذا " یقولونأو  ونجعل الناس یضلی، ھو ضار. فإنھ إما الحقیقةآخر. في 

ھناك طالما أن . یذھبون أینما كان الذنوب ذلك یحمل  وفوق . لذلك فعلوا كل شيء من أجل ال شيءغیر مفید من الواضح أنھ 
 من " یھ وسلمصلى هللا علالكریم  نبینا. یقول  كثیرا ونتحدثیعلى شاشة التلفزیون و ونظھروی،  شيء للمنفعة الذاتیة والشھرة

 . كذلك یكذب". الشخص الذي یتحدث كثیرا  كثیرا یخطئ كثیرایتحدث 

أن  یجب،  من بین الرجال العادیین واحتى لو كان وا، أیا كان لمعرفةل، أولئك الذین یسعون العلم  یتعلمون، أولئك الذین  لذلك
!" كبیر"أنا عالم  قائلیناآلخرین  ویفترون علىین یخرجون . ھؤالء الذالشخصیة  للمنفعةولیس  مفیدا لكي یكون علمھم یتعلموا
 . الطریق الصحیح یظھر لھم، یساعدھم أن هللا سبحانھ نطلب من .  أیضا الذنوب. یرتكبون  سوأھم األ

ء أن یعرف الحكمة وراء ذلك للمر یجب على، العلم . قبل تعلم  كبیرذا مقام ھ صاحب علمشخص  ك، كون المنح الدراسیة
منھ ، فإنھ ال فائدة  ستحقا یأو ال تعطیھ م لم تطبقھ: إذا  شیئا لیس العلم اأن ھذ ا. یجب على الذین یعلمون أن یعلموھ وفضل

 . كسیضرو

 

 



 

 

 

 

.  تقریبا على أي حال الشيء نفسیعلم ومن یتعلم  من.  دون أن یقول شیئامن یأتي ویعطي الدروس كیف یعلمون أي شخص 
حتى یتسنى للطالب أیضا  مھمة، شخصیة الشخص الذي یعلم  من ھذا الشخص المرء یتعلم والعلم التربیة، مع الحقیقة في 

مع  العلمنتعلم  نرجو أن.  . هللا یساعدنا جمیعاھم ن مثلوعلى وضعنا إذا كان المعلم األسف. بھم تشبھ الإلى معلمیھم و التطلع
 ومن هللا التوفیق .  .علما نافعا إن شاء هللا حتى یكون  األدب

	الفاتحة .
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