
 

 

  

 العلماء الحقيقيون والجهلة

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

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني

أنبياء بني ك أمتيعلماء  . "العلم يجب أن يكون هلل . صلى هللا عليه وسلم ورسولنا الكريم  عز وجلهللا يحبه شيء  العلم

، واآلخر هم أولئك الذين  : واحد منهم على الطريق الصحيح العلماء. هناك نوعان من  . العلماء هم ورثة األنبياءإسرائيل"

 . ، لرغباتهمالدنيا  هلهذ علمهميستخدمون 

حتى  نبينا الكريم زمنهذا من  كان. لقد  هللا وأوامر هللا للناس كالم لتوصيل،  هللا في سبيل ونسعيو يعملون يقيونعلماء الحقال

 الكريم نبينا كالمإن  ."من يأتي من بعدي ، ثم  هو الذي أعيش فيه زمانأفضل  " عليه وسلمالكريم صلى هللا نبينا قال .  اآلن

 . لناس أن يعيشواا يجب علىيبين كيف  .الزمان  االناس الذين يعيشون في هذ،  نصيحة عظيمة للناس هنا هو

.  كان عالما همنبينا الكريم وكل واحد من زمنخالل  وا. في حين أن الصحابة عاش ، ال يحبون العلماء في اآلونة األخيرة اآلن

 العلم الذي احضره نبينا الكريم.  نفس الطريقة في القرن الذي تالهب . كان منهم في القرن التالي العلمهناك أولئك الذين أخذوا 

قرد عندما المثل  أشياءب التشبههو  بالموضةموضة ... ما نعنيه  تأصبح -. اآلن يخرجون األولياء وصلنا عن طريق هؤالء 

 . يحدث شيء

 علماء " جهلة معلماء ه الذين يسمون اولئكفي الواقع  ه، في حين أن قليل علمهم. العلماء الذين  جديدةوقد ظهرت موضة 

  ويفكرون قائلين. أو يفعلون شيئا آخر  ويجلسون ويفكرون سيجارة يشعلون -. وبما أنهم يفكرون  يقول النبي الكريم"  السوء

.  من القرآن الكريم أوحي اليهم ، كما لو أنه على شاشة التلفزيون ونظهري. عندما  الحديثب ويستمرون"، عقلي هذا يناسب  "

 ويتبعونه على األرجح جيد ". ما يقوله  أستاذ وهذا وذاك إنه.  متعلم شخص، هذا  انظروا ن يقولون "وخرون المتعلماآلو

 .الضالل هذا يدفع الناس إلى .  الحديث مثلهب ويبدؤون

وأئمة  المذاهب، أئمة األوائل  علماءال.  نبينا الكريم وبلغنا اياهنقل  كما ، هوالحمد هلل ،  . ديننامن أهل النار : هم عالم السوء 

 . في ذلك الوقت عاشوا العقيدة

. أولئك الذين يتبعونهم جديرون غادروا . ليست هناك حاجة على اإلطالق إلى النظر إلى أولئك الذين م هور/ اعتب دوهماعتم

إنهم ".  عليهم ونالمؤمنو،  ، النبي هللالعنة  " الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينا. يقول  . والبعض اآلخر ال جدال فيه باالهتمام

 . إليك أيضا تصل. تلك اللعنة ن يليس من الجيد أن نقترب من الملعونملعونون . 

 يظهرون علىالناس  " قدس هللا سرهالشيخ موالنا ، يقول الحقيقة . في  كل ما تسمعهب ال داعي ألن تعتقد.  لهذا يجب أن ننتبه

 . على أي حال ونواضح اشخاصهم إن".  بهمعقلك  ال تشغل.  على التلفزيون يظهرونعندما  اليهم وا. ال تستمع التلفزيون

. هللا قد  عند سماع أسمائهم تقدرهم. ال يفعله  . ومن الواضح من هو ومن الذي يفعل ما قد استيقظ المسلمون أيضال، الحمد هلل 

 .حتى عتبرهم تال  لذلك متخلص من سمعته

 



 

 

 

 

ذكر اسمائهم، ت. عندما  إن شاء هللا نستنير بهمأن نقدرهم وأن  يرزقنا هللا.  كون مع العلماء الحقيقيين إن شاء هللانأن  يرزقناهللا 

 يُقال ،.  علينا ومغفرتهرحمته هللا عز وجل ينزل 

 عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة

  من هللا التوفيق .و . بركة علينا عند ذكرهم إن شاء هللاال نرجو ان تنزل ". عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة" 

 الفاتحة .
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