العلماء صنفان
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 .
"هناك نوعان من العلماء  ،احدهم في مقام األنبياء" ،يقول نبينا الكريم  .العالم الذي يطيع هللا ويترك نفسه إكراما هلل هو في
مقام األنبياء  .إنه حديث نبينا الكريم :

علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل – أو كما قال
" علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل " .أعلى مقام ال يزال مع العلماء ألنه ال يوجد نبوءة بعد نبينا الكريم .
كما يقول " علماء السوء " .هناك علماء سيئون غير صالحون  .هم الذين يتصرفون وفقا لنفوسهم ويفعلون ما تريد  .يظهرون
الحقيقة على أنها باطل  .في حين أن جميع العلماء كانوا يقولون شيئا صحيحا لسنوات  ،خرجوا واظهروا شيئا آخر  .ولما
ذلك؟ ليس بسبب االجتهاد ولكن ألنه لمصلحتهم ولنفسهم  .لذلك يغذون نفسهم ودائما يكسبون المزيد من المال  .ال ينظرون
الى كم من الناس سيضلون  .ال يهمهم  .يعتقدون أنه كلما سار خلفهم الناس كلما كان أفضل  .يقول النبي الكريم صلى هللا عليه
وسلم  " :العقاب مضاعف لهم ".
عالوة على ذلك  ،إذا جعلوا الناس ينحرفون وينتهون بطرق سيئة  ،سيعاقبون أكثر عن كل شخص  .سيعاقبون بقدر الذنوب
التي سيرتكبها كل شخص  .لهذا السبب العلماء أو األشخاص الذين يتعلمون العلم يجب أن يكونوا حذرين من هذا  .وعليهم أن
يفعلوا ذلك من أجل هللا حتى يكون مقامهم مع األنبياء ويفيدون الناس  .وسيستفيدون أوال .بالنسبة للناس الذين هم على الطريق
الصحيح  ،فإن أكبر فائدة ستكون لهم  .الناس الذين يقولون األشياء التي ال وجود لها من أجل الشهرة والمال سيكسبون الربح
لفترة قصيرة  ،ولكن أساسا سيكون هناك الكثير من الضرر والخسارة .
هللا يحفظنا من علماء السوء  ،ألنه تضاعف عددهم في هذا الزمن  .ال يوجد نقص في عدد األشخاص الذين يتصرفون وفقا
ألنفسهم  .العلماء  ،كما قلنا  ،لديهم نفس أيضا  .اصحاب النفوس الضعيفة يسيرون خلفهم  .هللا يحفظنا جميعا من شرورهم إن
شاء هللا  .ومن هللا التوفيق .
الفاتحة .
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