
 
 
 
 
 
  

 
  الجاھلیة الثانیةعصر 

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

كل شيء ینقطع  ".أو ولد صالح یدعو لھإذا مات ابن آدم انقطع عملھ إال من ثالث: صدقة جاریة، أو علم ینتفع بھ،  " یقولملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم 
، ال یمكنك الصالة وال یمكنك الصوم بعد اآلن. یمكنك القیام بھا فقط أفعالھ وعبادتھ. بعد تحریر الروحلإلنسان إال ثالثة أشیاء. ال خیر من 

 ، والثالث ھو العلم الذي تتركھ وراءكاریة، وأخرى أوالد صالحونھا صدقة جاحدإ، إال ثالثة أشیاءوأنت على قید الحیاة واالستفادة منھا. 
تمت  ، كلمافیھ. كلما استمرت وتُكتب، ك مفتوحاحسناتیترك كتاب  هلالج لج، فإن هللا بعدك. إذا استفاد الناس من ھذه نافع علمیجب أن تترك 

 .جھلھو نافع، وغالبًا ما یكون  علم مكتوبكل  نافع. لیس علمكون ی، یجب أن كتابة المزید. لكن كما قلنا
 

یصبح الناس أساتذة یتمتعون بسمعة طیبة في  ھم جھلة ایة الخیر. عدم رؤیة الحقیقة ھو جھل. من ال یرونھالجھل یعني عدم رؤ
عند  جاھلونن الطریق. وھم عبل یحاولون تضلیل الناس  العلملیس لدیھم سمعة حقیقیة وال قیمة على اإلطالق. إنھم ال ینقلون  .الجامعات

لذین ال ال یعرفون القراءة والكتابة. أنت تسمیھم جاھلین. من ھؤالء؟ ھم أولئك ا ،نكثیرة. ھناك بعض الجھلة األمیّولجھل أنواع ل .هللا
. ال یھم إذا كانوا فقراء أو أغنیاء. الشخص الذي یتبع تریده نفسھمال یعرفون الدین ، وال یصلون ویفعلون ما یعرفون القراءة والكتابة، 

ثم ھناك أناس مثقفون ال یعترفون با�. إنھم أكثر جھًال. ومن ، إال أنھ جاھل. ن أنھ یعتقد أنھ واسع المعرفةم معلى الرغ .جاھل نفسھ
مخالفة ألوامر هللا أشیاء كالھما متعلم وجاھل. یفعلون أشیاء مفیدة ألنفسھم ویعارضون هللا عز وجل في نفس الوقت. ھم أناس یكتبون 

 على أنھ أمر جید.ویظھرون جھلھم 
 

”. َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِھِلینَ . ناك الكثیر من اآلیات التي تقول "ال تكن مع الجاھلینمن الجھل. حفظنا هللا من الجھل. ھ كثیرةھناك أنواع 
العالم بالنور. قال نبینا  ملسو هيلع هللا ىلصمأل  أظلم وقت .في جاء  ملسو هيلع هللا ىلصاإلیمان نور. نبینا الكریم الشریفة. الجھل ظلمة،  ویقال نفس الشيء في األحادیث

، لذلك كانوا یعبدون علم، كان الناس أمیین وبال ملسو هيلع هللا ىلص أسوأ. إنھ جھل عصرنا. في عھده يوھ ةالثانی الجاھلیةأنھ سیكون ھناك ملسو هيلع هللا ىلص الكریم 
هللا  .أسوأ بكثیر ةالجاھلیة الثانیعصر الزمن اآلن أسوأ بكثیر.  الكن ھذو، التفتوا إلى حق. كانوا یجھلون. لكن عندما جاء الحق األصنام.

 هللا یرزقناحفظنا من الجھل. إنھ شيء خطیر. أخطر شيء الجھل ألنھ ینزع اإلیمان. هللا ی. ماذا یمكن ان نفعل ؟ الجھلةیھدي  هللاحفظنا. ی
 . ومن هللا التوفیق .ویحفظنا إیماناً قویا

 
 الفاتحة .

 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
، زاویة أكبابا ، صالة الفجر 1443محرم  8-2021/81- 26 

 


