
 

 

 

 الجاهلية الثانية

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

. ةالثاني يةهلاالجهذا زمن . جاهلون  ،أهل هذا الزمان  ،اآلن  الناس ." أَْحَسنُ  ِهيَ  بِالَّتِي إاِل اْلِكتَابِ  أَْهلَ  تَُجاِدلُوا َوال " ،وجل  عز هللا يقول

 . باهلل يؤمنون زالوا ما كنهمول الوقتذاك  في جهل هناك كان. عليه الصالة والسالم  الكريم نبينا عهد فيكان  ىاألول يةهلاالج زمن

 ، الناس هؤالء.  الجامعات في وأساتذة ، مساعدين أساتذة واأصبح ، أساتذة اصبحوا ، درسوا أنهم يقولون.  هالج أكثر ، أسوأ أهل اليوم

 . االسالم يهينونو ، النبي ونحترمي ال ، اهللب ونعترفي ال. فرعنة  أكثر ونصبحيو من التكبر المزيد يظهرون ،الجميع  ليس بالطبع

 النوع هذا.  فائدة يعطي اإلسالم.  شخص أي من شيء أي توقعي ال اإلسالم.  حال أي على المخلوقات تلك من شيء أي توقعي ال اإلسالم

 . الجهل بيوت إلى العلم بيوت حولوا ،العلم  سمإب ، لألسف ولكن.  أخطائهم على نظرة ويلقوا أنفسهم إلى اينظرويجب أن  الناس من

 ال ألنهم الشر أنواع كل يعلمون.  أيضا للخطر معرضة ممنه خرجتس التيواألجيال  ، حال أي على شيء ألي ونصلحي ال أنفسهم هم

 . جهلهم يرون ال الناس ، لذلك تعنيهم ال التي الشؤون في ونتدخلي ، شيء أي يعرفون ال وألنهم.  شيء أي يعرفون

 معرفة دونب أطباء أو أساتذة واصبحي أن يمكن مأنه كما.  ابعض مبعضه يفضلونو الشيطان جنود همإن. ويحتالون  ونتملقي هناك نقويب

 . مثلهم أناسهم  األلقاب تلك همومنح الذين أولئكن أل موعل أي

.  شيء أيله  يفعل أن يستطيع أحد ال.  اإلسالم هو األسمى الدين.  هللايحفظه  ، هللا دين هو اإلسالم.  لإلسالم يحدث شيء ال ، ذلك ومع

 فقط ولكن نومتعلم نهمإ.  هلوناج ألنهمال علم عندهم .  حال أي على معارف هناك تليس ،  ينمطلع أو كم قد يكونون متعلمين يهم ال

 .منهم  يأتي األذى ،منهم  تأتي فائدة ال.  الجهل تعلموا لقد. أي شيء  تعلمواي لم.  الشيطان لخدمة وفقط نفوسهم إلشباع

 ، قلنا كما. من هم  يعرفون الحقيقي يحصلون على العلم الذين ولكن ،يتبعونهم  مثلهم هم الذين.  همونصدقي مثلهم هم الذين أولئك فقط

 هلل يقفون الذين الناس ألن ، منحطون نهمإ ،راقون  ليسوا الناس هؤالء.  أبدا تعنيهم ال مسائل ، أخرى أمور في ونتدخلي ، جهلهم لتغطية

 بعيدون عن اإلنحطاط . دائما هم

بقدر ما تعصي  ، ذلك خالف.  يمكنك أن ترتقي فقط بهذه الطريقة.  اإلسالم وادخل ، هللا هيقول ما فعلا ، باهلل آمن ،أردت أن ترتقي  إذا

هللا . ين ظوحفم يكونون بحيث( الفهم منحهمي) مستقيمال لتفكيرا الناس هؤالء يرزق هللا. وبهذا القدر تنحدر  ،يتدنى مقامك  بهذا القدر ، هللا

 ومن هللا التوفيق . . هللا شاء إن الناس هؤالء مثل من أيضا لعالما يحفظ

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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