
 
 
 
 

 
  

 

 العارفون والجاهل
 

 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
 

ناَساُنُۜ اِنَّهُ َكاَن َظلُوًما َجُهوًْلا  ِ  َوَحَملََها اْلا
 

ناَساُنُۜ اِنَّهُ َكاَن َظلُوًما َجُهوًْلا  " يقول هللا عز وجل ِ هو من  ظلم؟ ألن أعظم  ". لماذا يقول ذلك وجاهل اإلنسان ظالم . يقول "" َوَحَملََها اْلا
 . هم أولئك الذين ْل يعترفون بعظمة هللا ون. الجاهلظالمون هم إن ، أولئك الذين ْل يؤمنون باهلل

 
. يقولون انهم  كيف يتم ذلكهذا ، وهذا أو ذاك ، ما  ونتكنولوجيا ، أو يقول. يقولون أن هناك  اليوم ، يفترضون أنهم يعرفون كل شيء

، ما يصفونه  الحقيقة. في  . يقولون ذلك بطريقة ، كما لو أننا سنعرف كل شيء قريبًاأبحاث  يجرون. يقولون انهم  يعرفون كل شيء
 .عز وجل  هللا بعلمجدًا مقارنة  قليل بالعلم هو

 

ِعلاِم إِْلَّ قَِليلً  ن الا  َوَما أُوتِيتُم م ِ
 

ن الاِعلاِم إِْلَّ "  .  أو ربطهما بأي حدود وعلمهإْل القليل". ْل يمكن قياس قوة هللا  من العلم مكأعط"لم  عز وجلقَِليالً ". يقول هللا َوَما أُوتِيتُم ِمِّ
. ومع ذلك ، فإن أولئك الذين ْل يعرفون ، والذين يقرؤون بعض األشياء ولكن يظلون  ْل شيء علمهمأن يعرفون الحقيقيون  العارفون

 لم كأنه.  الذي ْل يؤمن بقوة هللا ، هو جاهلو. الشخص الذي ْل يعترف باهلل ،  ثم يزداد جهلهمومن ا ، يجهلون ، يعتقدون أنهم شيء م
نا أن يمكن العلم الذي.  أن نحملها نالدرجة التي يمكنوفقا ل. ]وهذا[ فقط لهم أن يعرفوا هللا  يشاء. يعرف اآلخرون فقط بقدر ما  يتعلم شيئًا

 .  نقطةليست بحجم  نحمله
 

. لذلك يشهد بقدر نقطة الكون ، فإن ما يمكن معرفته بعد ذلك هو ]ْل يزال[  مثلفحسب ، بل  الدنيا بحجمكبيرة تلك النقطة حتى لو لم تكن 
رفون ، بينما ا. إنهم العالعلم القليل فقط من  يعطون.  ضعفهميعترفون بالحقيقيون  العارفون.  عظمة هللا وقوتهب)أو "العلماء"(  العارفون

بركاته ، إن نرجو أن تنزل علينا !  لعظمته ، إن شاء هللا يرزقنا الخضوع! هللا  هللاحفظنا . جهلة الذين يزدادون في جهلهم ون هم الاآلخر
 . من هللا التوفيقو.  شاء هللا

 
 الفاتحة .

 موْلنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر4014 اآلخرجمادى  3-2019/32- 28 


