المحرومون من الشفاعة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم  .الصالة والسالم على رسولنا
محمد سيد األولين واآلخرين  .مدد يا رسول هللا  ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا  ،مدد يا مشايخنا  ،شيخ عبد هللا الفائز
الداغستاني  ،شيخ محمد ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .
اإلنسان يحتاج بالتأكيد للتعلم من شخص ما  .هللا عز وجل علم آدم عليه السالم .

س َما َء ُكلَّ َها
َو َ
علَّ َم آ َد َم األ َ ْ
" وعلم آدم األسماء كلها " .علم ابونا آدم كل شيء  ،وعلم بدوره أبنائه  .ثم علموا أولئك الذين جاؤوا بعدهم واستمر الحال
على هذا النحو  .اإلنسان يحتاج إلى شخص لتعليمه الى يوم القيامة .
العلم فرض  .التعلم فرض على كل مسلم  .إنه ليس " فرض كفاية " ،إنه " فرض عين " .المقصود بفرض كفاية هو أنه إذا
تعلم شخص ما ذلك  ،الفرض يسقط عن البقية  .ومع ذلك  ،المقصود بعين أنك أنت نفسك بحاجة إلى التعلم  .علينا أن نكون
بهذه النية باستمرار ألننا نتعلم العلم ونلبي أوامر هللا  .عليك أن تتعلم من الصالحين حتى ال تخدع من أجل ال شيء  ،وفي
النهاية لن تكون قد كسبت الخير ولكن كسبت الشر وتكون من الخاسرين .
هناك العلوم الدينية والعلوم التقنية  .فالعلوم الدينية أكثر أهمية  .نحن بحاجة إلى تعلمها من أولئك الذين يعرفونها جيدا  .ألن
هناك أشخاص خرجوا حديثا  ،الذين يقولون أنهم يتعلمون ولكنهم ال يتعلمون  .وأصبحوا أكثر جهال  .هناك من يسمى جاهل
ومن ثم هناك جاهل كليا  .من هو الجاهل الكلي ؟ أولئك الذين يدرسون ويصبحون أكثر جهال هم الجاهلون كليا  .الشخص
البعيد عن النبي والذي ال يحترم النبي – هناك  ،هو جاهل تماما  .هناك عدد قليل في هذا الزمن  .هللا يهديهم حتى ينتهي
هؤالء الناس  .ألن كل ما يفعلونه عبثا  .ال فائدة منه  .ليس سوى خسارة .
الحمد هلل  ،الماليين من العلماء ظهروا منذ زمن النبي الكريم ولديهم الماليين من األعمال  .لقد تركوا جميع األعمال التي
تظهر سنة نبينا الكريم  ،والتي تأخذ أوامره وتشرح وتوضح لهم جنبا إلى جنب مع الفرائض  .لقد وصلت حتى اآلن  .واآلن ،
كما قلنا  ،الجاهل كليا الذي ال يحبهم قد خرج  ،ويقولون انهم يريدون أن يفعلوا شيئا جديدا  .فعل شيء جديد  -هذا ليس قصة
لكم لتفعلوا شيئا جديدا .
أولئك الذين يمكن أن يفعلوا ذلك يجب أن يكونوا متعبدين صادقين بالتقوى  .من الصعب العثور على هؤالء الناس في هذه
األوقات  .هناك أشخاص ال يبدون االحترام  ،الذين يكتبون الكتب وفقا آلرائهم  ،والذين ال يعلمون الناس الطريق الصحيح
ولكن طريق الشر  .ألن أولئك العلماء لن يدوسوا على األرض بدون وضوء  .أما هؤالء فيخرجون جنب .
لذلك  ،يجب أن ال ينخدع الناس بهم  .وال ينبغي أن يستمعوا إليهم حتى  .دعهم يتحدثون مع أنفسهم  .من الممكن لهم أن
يعودوا إذا اعطاهم هللا الوعي والذكاء  .وإال  ،فستتم معاقبتهم  .عقابهم هو حرمانهم من شفاعة نبينا الكريم صلى هللا عليه
وسلم  .ال يقبلون به [بصفته شفيع] على أية حال  .هذا أكبر عقاب .

ال يمكن أن يحفظ أحد بأفعاله  .هذا هو ملخص المسألة  .لم يتم حفظ اي شخص بأفعاله  .ألنه حتى األولياء يبكون باستمرار
قائلين انهم لم يتمكنوا من فعل أي شيء وهم بحاجة إلى الشفاعة  .يقال أنه حتى األنبياء هم بحاجة إلى شفاعة نبينا الكريم  .هللا
يرزقنا جميعا هذه الشفاعة إن شاء هللا  .ومن هللا التوفيق .
الفاتحة .
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