
 العلم الحقٌقً

 على والسالم الصالة . الرحٌم الرحمن هللا بسم الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ .وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم رسولنا

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ

 الحصول هو الوحٌد اهتمامهم.  نفسه الشًءب ٌفكر والجمٌع قالب فً كله العالم تشكٌل ٌتم الحاضر الوقت فً

 فقط مهتمون الناس.  العالم أنحاء جمٌع فً الٌوم افتتاحها سٌتم والتً تفتح جامعاتو مدارس هناك.  التعلٌم على

 أٌن " ، ٌفكرون.  آخر شًء ال. متعلمٌن  واٌكون ولكنكان  مهما واٌكون دعوهم:  آخر شًءال و أبنائهم علٌمبت

 علىالولد  حصولب ٌفكرون ال ولكنهم" ؟ فضلاأل المكان هووما  ،رسلهم أ أن ٌجب أٌن ، أسجلهم أن ٌجب

 .بشكل جٌد  متعلما ٌكون أن ولكن المعرفة

 فصلوا الشٌطان مساعدو.  ذلك نسىن الشٌطان ناجعل ، ذلك ومع. واألدب  العلم بهم بإكتسابٌجب علٌنا ان نفكر 

 طرقال لتعلم ولكن ةرفوالمع التعلٌم على الحصول عدم.  فقط وا تحصٌل العلموترك ،والمعرفة  األدبتعلٌم 

 . أٌضا المسألة هذهمن فصل  تمكنوا.  الجهل تعلمو الشٌطانٌة

 مع.  العفن هذا مثل فً الناس وضعوا لقد.  هللا على التمرد من المزٌد تدرٌس ٌتم حٌث إرسالهم ٌحاولون انهم

 قراءة ، تعلٌم انه: سموه ما شئتم . العلم  لٌس ، الجهل هو اآلخر.  المعرفة هو هللا هٌعلمالعلم الذي  بأن العلم

 العلم. ٌعترف باهلل  ما هو العلم. علم  ٌسمى ال هذا.  الشٌطان هٌعلم ما وقراءة ةفسالالف كتب قراءةإنه .  الكتب

 . هللا طرٌق ٌظهر ما وه

 بؤر إنها. ٌحفظنا  هللا.  الجامعات،  التعلٌم مراتب أعلى إلى ونصلٌ حتى ببطء ،األول  الصف من ٌبدؤون

 العلم ٌرزق هللا.  ٌساعدنا هللا. ٌحفظنا  هللا ؟ تقول ان تستطٌع ماذا.  البلد ذاك ٌفسدون ، ذهبوا أٌنما.  األذى

 . هللا شاء إن وندرسٌ الذٌن األوالد هؤالءالحقٌقً ل

 فً وال الوطن فً ال ، مشاكل أي لن تبقى ، هللا طرٌق ٌعرفون كانوا إذا ألنه.  هللا شاء إن جمٌعا ٌوفقنا هللا

 إلى اإلٌمان ٌرزق هللا.  ساعدناٌ هللا.  اإلعصار تحصد نهاٌةال وعند ، الرٌح زرعت نتأ ، هناك ولكن.  العالم

 ومن هللا التوفٌق . . التعلٌم على الحصول وشك علىالذٌن و تعلموا الذٌن األوالد قلوب

 الفاتحة .
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