
 

 

    

	أنت جاھل إذا لم تكن تعرف هللا

 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

شرة من دون مبا نبینا الكریمل عز وجل وھبھا. هللا  لیلة المعراج فينبینا الكریم ل عطاءكل لیلة ھي  ھانقرأ البقرةآخر آیتین من سورة 
لم  . تقول " اإلیمان مبادئتشیر إلى  ھا، المعاني داخلاألجر . إلى جانب  كبیر أجر لھكل لیلة  وتھا. تال لب الوحياسالم جعلیھ ال جبریل

 ". نبي أي شيء مختلفأي  لقی

سُِلھِ  ن رُّ ُق بَْیَن أََحٍد ّمِ  الَ نُفَّرِ

الكریم صلى هللا علیھ  نبیناإلى  وصوالسالم ال علیھ، ھم جمیعا أنبیاء هللا من آدم نفس الشيء  ھم جمیعاإن " ال نفرق بین أحد من رسلھ" 
،  . الدین الحقیقي ھو الدین السماوي مختلف ءشي یأمرون بأي. وھم ال  الخیر للناس واالمتناع عن الشرفعل هللا ھو لنا . ما یقولھ  وسلم

 .عز وجلهللا  مأرسلھ نیذاألنبیاء ال علیك فقط أن تتبعوھي غیر مقبولة.  باطلة. األدیان األخرى ھي أدیان وجل الدین الذي أرسلھ هللا عز

ناك . ھ . عدد الجامعات في العالم لیس باآلالف بل بمئات اآلالف . ھناك اآلالف من الجامعات اآلن تحول الناس تماما إلى عصر الجھل
أن تقرأ العدید من الكتب كما  یمكنك -. إذا كنت ال تعرف هللا  معرفةال. الجھل یعني عدم  ھم أمیونلم یتعلموا وعدد قلیل جدا من الناس 

 . أنت جاھل -، أو إذا كنت ترغب یمكنك حفظ جمیع الكتب في العالم  ترید

حمار حمولة الل ذا كنت تحمنفسھ إ األمر".  فھمدون بحمار وتتحرك الأنت محمل مثل  كما جاء في القرآن الكریم " وجودك ،حفظ ، ألن 
، وحتى لو  ، حتى لو كان المؤمن أمي . لذلك یعني أنك جاھلكذا ھذا ھ ھذه الدنیا تإذا غادر.  دون معرفة المعنى تحفظھا، أو ویذھب 

 .ئ ، الجھل سیئ جھل سیال.  ، فإنھ ال یزال ال یعتبر جاھال لم یذھب إلى المدرسة

 . الحقیقةب. لماذا ؟ ألنھ لم یقبل  ، یعني أب الجھل . أبو جھلمدح لم یسبق لھ أن 

"، ولكنھا لیست  لقد حضرت ھذه الجامعة وحصلت على دبلوم من تلك الجامعة " ویقولونفي كل مكان  ینجاھل أصبحوانرى أن الناس 
. ال تعطي قیمة للناس إذا كانوا ال یعرفون  ولھح لمن اكون مفیدیأبدا أن  ھال یمكن لذلك،  لنفسھ . انھ لیس حتى مفید مفیدة على اإلطالق

 یخبر عني ذال العلم. ما نعنیھ بالمعرفة الحقیقیة ھو العلم المعرفة الحقیقیة مع  یرزقنا. هللا  ألن هللا لم یعطھم قیمة، ا: بلم یقبلوا  وإذاهللا 
 ومن هللا التوفیق .  . ، والجھل ال یدخل قلوبنا من ھذه المعرفةنأخذ . إن شاء هللا نحن جمیعا  هللا ویعلن عنهللا 

	الفاتحة .
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