
 
 
 
 
 
 
 

 واقعی علم

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

 ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا، مدد يا رسول هللا، مدد يا

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 که نگرانی تنها. دارند را فکر همان دنيا همه و. اند شده تشکيل قالب يک در دنيا همه امروزه

 سراسر در امروز به تا و اند کرده باز ها دانشگاه و مدارس. هستند پرورش و آموزش گرفتن  دارند آنها

: ديگری چيز هيچ و هستند نگران خود فرزندان پرورش و آموزش مورد در تنها مردم. کنند می باز دنيا

 کنند، می فکر آنها. ديگر چيز هيچ. باشند آموزش با آنها اما باشند خواهند می چه هر آنها دهيد اجازه

 که اين فکر به آنها حال عين در" است؟ بهتر جا کدام بفرستم، را آنها کجا کنم، نام ثبت را آنها بايد کجا"

 .ببينند آموزش خوبی به اما نيستند بياورد دست به علم کودک

 

 .کنيم فراموش را آن که کرد شيطان اما،. بياورند دست به ادب با علم آنها که کنيم فکر بايد

 ادب برای نه .است مانده باقی تحصيالت فقط و اند، کرده جدا را ادب و علم دادن نشان شيطان دستياران

 آنها. است جهل يادگيری برای و شيطانی های راه يادگيری برای ولی گرفتن ياد علم يا آوردن دست به

 .اند کرده مديريت خوبی به جدايی موضوع اين

 

 شده داده آموزش هللا برابر در بيشتر شورش که آنجا بفرستند را آنها که هستند تالش در آنها

 جهل يکی  آن. است علم دهد می نشان هللا که علمی. اند داده قرار قالب چنين در را مردم آنها. است

 خواندن آن. کتاب خواندن است، تدريس آن: بگذار را اسمش خواهی می که چه هر. نيست علم است،

 تشخيص را هللا که است آن علم. نيست علم وا اسم. آموزد می شيطان آنچه خواندن و است فيلسوف کتاب

 .دهد می نشان را هللا راه چه آن است علم. کند می

 

 تحصيالت، های مکان باالترين به رسيدن تا آرامی به کنند، می شروع يک درجه از آنها

 خراب را کشور آن آنها بروند، که کجا هر .هستند شيطنت نمو و نشو آنها. کند محافظت را ما هللا. ها دانشگاه

 انشآهلل مطالعه حال در که کودکان این به هللا که.  کند کمک را ما هللا. کند محافظت را ما هللا بگی؟ میتونی چی. کنند می

 .کند عطا واقعی دانش
 

 در نه مشکلی، هيچ دانستند، می هللا راه آنها اگر که چرا. کند کمک انشاءهللا  را ما همه هللا

  دست به طوفان پايان در و هستيد باد کاشت حال در شما آنجا، اما. ماند نمی باقی دنيا، در نه و کشور

 



 

 

 

 

 

 

 

 و بدهد ايمان پر قلب بهشان هستند تحصيل حال در که کودکانی هللا که. باشد ما کمک به هللا که. مياوريد

 .کرد خواهند تحصيل آينده در که کسانی همينطور

 

 .التوفيقو من هللا 

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ الِحّجهذی ۱۵


