
 
 
 
 

 
  

 

 العلم الحقيقي
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

عندما ال يعرف الشباب شيئًا ، يتدرج  -. قد يفعل المرء شيئًا العلم . أي شيء صغير يتعلمونه هو جزء من العلم خلق هللا الناس الكتساب 
هللا ، أظهر نبينا  هالقرآن الكريم الذي أنزل وه الحقيقي العلم.  م يواصلون التعلمفه -. بعض الناس لديهم فضول علميا  المرء بالتدريج

 . . هذا ليس مجرد بحر كبير ، بل هو محيط الطريق صلى هللا عليه وسلمالكريم 
 

اإلنسان الوصول حتى إلى . ال يستطيع  هللا علمكانت البحار حبًرا فإنها ال تزال غير كافية للتعبير الكامل عن  لو " عز وجليقول هللا  

. عظمته ، فإن هللا يُظهر له قوته ،  بشكل صادق. إذا تعلم المرء ذلك ، ظواهر األمور باألمور الظاهرية  علم. هناك أيًضا  نقطة واحدة
في  وقدرتهعظمته  . يمكنك أن ترىالعلم  ا، ألنه من المستحيل الوصول إلى هذ"هللا  ذاتال تفكر في  يقول النبي صلى هللا عليه وسلم "

 . ! خلق هذا الكون يدل على عظمة هللا رائع كم خلقهم . خلقه
 

. أولئك  فارغهو . من ال يستطيع رؤية الحقيقة أو الوصول إليها  لكن البعض يدرسون عبثاو،  تعلمين يصلون إلى الحقيقةاآلن بعض الم
اآلخر . لكن ]النوع[ القمامة في  الشخص الكثير من الجهد ، ويرميه هذا. في النهاية ، يهدر مثل  "الطبيعة فقط" فارغون يسمونهاالذين 

. ال يمكن ألي  هللا التي يعطيها مهاراتال. هذه هي  خاسررابح ، في حين أن اآلخر  إنه. الذين ينالون األجر بين من الحقيقة وهو مع هو 
  للعلم .لديه الفضول لتكريس حياته  شخصشخص أن يتعلم ، وليس كل 

 
ه ، وال ساعديال علمه . تعلم علما ال فائدة منه . اآلخر الذي لم يفعل أي شيء ، فقد هو الفائز  لحقيقةلالذي كرس حياته كلها  الشخص

من و.  . دعونا نرى عظمة هللا ، إن شاء هللا . دعونا نأخذ درسا من هذا الكون المخلوق الحقيقي العلم. هللا يعلمنا  ساعد أي شخص آخري
 . التوفيقهللا 

 
 الفاتحة .
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