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 العلم والجھل
 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخناساداتي أ، مدد یا سولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللار

ریقتنا الصحبة والخیر في . طلشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدددستور موالنا ا
 .الجمعیة

 
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 
 ھَْل یَْستَِوي الَِّذیَن یَعْلَُموَن َوالَِّذیَن َال یَعْلَُمونَ 

 
أن ھو  عاِلمأن تكون هلالج لج. یعني الذین یعرفون هللا  ونعلموالذین ال یعرفون متساوون؟ الذین یرفون ھل الذین یع

 .هلالج لج عنھ معلّ یُ ما  والعلم ھوتعرف هللا عز وجل. 
 

 العلماء ،. طبعاهلالج لج و قیمة في حضرة هللا. إنھم مثلھم. إنھم ذ"الْعُلََماُء َوَرثَةُ األَنْبِیَاِء" هلالج لجكما یقول نبینا الكریم 
أولئك الذین ال یفعلون ذلك ھم  هلالج لج. یجعلون الناس یحبونھ ویطیعونھ، هلالج لجوالمشایخ ھم من یعلمون عن هللا الحقیقیون 

 لیس ،نفس المقیاس. ھم الذین ینشرون الشر والجھل على ال یستوون. ال یمكن وضعھم. یعلمونأولئك الذین ال 
 .لون الناس وأنفسھمطوال حیاتھم، فإنھم یض الحركة بدون فائدة. من خالل مھم یظنون بأنھم شيءالعلم. 

 
. ملسو هيلع هللا ىلص ھلیة. الجاھلیة األولى كانت في زمن نبینا الكریمامیت بالجسُ  ،. لذلكعز وجل ھم جھلةالذین ال یعرفون هللا 

ناس لكن الویؤمنون.  كانواالقلیل، ، حتى لو ىاألول في. ىأسوأ من األول ا. إنھةالثانی الجاھلیةونحن اآلن نعیش في 
عن الجامعات ومعرفة  ناھیك .، كل مكان ممتلئ، الجامعات ممتلئةإیمان. یقولون أنھم یدرسون عندھماآلن لیس 

ذكیاء یعرفون األأنھم أذكیاء.  عونیدّ ثم  ومن ذلك. علىویتنافسون فیما بینھم  هلالج لجإنھم یحاولون إنكاره هللا عز وجل، 
وما زالوا ، . لكنھم ال یستخدمونھهلالج لج ھذه النعمة لكي یعرفوه هلالج لجللناس. أعطاھم  . إن هللا عز وجل أعطى عقلهلالج لج هللا

 .. حفظنا هللاةھلج مون أي شيء. انتال تعرف م"نحن نعرف كل شيء". أنتأنھم أذكیاء. یقولون یدّعون
 

یمكنھم  . إنھم یبحثون عن شيء لكن الكثیر من الناس یعیشون في ھذه الظلمة ة.الثانیالجاھلیة نحن نعیش في 
شیئًا.  تُدّرس، لكنھا ال یبدو أن الجامعات تُدّرس شیئًا ما ،یجب علیھم استخدامھا. كما قلنا ،العثور علیھ. لدیھم عقول

ھ ال شيء. موالنا الشیخ نفإن ما یعلمو، هلالج لجناھیك عن اإلیمان با�  .یماناإللیس لدیھم معرفة دنیویة وال معرفة ب
هللا الطالب العلم الحقیقي لینقذوا أنفسھم.  یرزقال شيء آخر. هللا  ،مجرد ترفیھن الجامعات اأن یقول كان ناظم 

 .الفاتحة ومن هللا التوفیق.  .إن شاء هللا العلم الحقیقي یرزقنا
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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