
 

 

    

	: الحماقة دواء لیس لھداء 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

 لكل داء دواء یستطب بھ، إال الحماقة أعیت من یداویھا
ھ عالج ھو لالمرض الذي لیس .  أن كل مرض لھ عالج یُقال	". كل داء دواء یستطب بھ، إال الحماقة أعیت من یداویھا" ل

أحمق.  ال تصاحبیقولون  المشایخ ، األولیاء ،. كل العلماء  . وأسوأ صدیق ھو صدیق أحمق ھ عالج. لیس ل حماقةال،  الغباء
 .معنوي في نفس الوقت خطر خطر مادي و الىك جری. یمكن أن  إلى الخطریسحبك أحمق ألنھ س تصادقال 

قتل ی الوقت رأسھ أو في معظم أو یفتحضرب یُ ، إما ه الدنیا في ھذ اأحمق صاحب المرء شخصا. إذا  أسوأ المعنويالخطر 
في ورطة  تكون. ولكن إذا كنت تتبع أحمق  اإلیمان عندھا یكون قد رحل علىاإلیمان على  رحل عن الدنیا. إذا  شخص ما

 .النار . الخطر ھو  تذھب إلى الجحیم، س ، ال سمح هللا . في ذلك الوقت لآلخرة

اإلسالم  نورجعل  حیثھذا المكان هللا عز وجل اختار .  یلحق بالعالم اإلسالمي ھو خطر الحماقة، الخطر الكبیر الذي  اآلن
 نبینا. اتبعوا  ذكاء أعلى من الناس العادیینلدیھم . الناس ھناك  في وسط الصحراء صلى هللا علیھ وسلمیخرج مع نبینا الكریم 

 الحمقى، وجدوا  . لم یتبعواالتكبربسبب  واجدا ولكن لم یتبع ذكيلبعض وا الحقیقة. كان اأعندما ر الكریم صلى هللا علیھ وسلم
 . ھم ینحرفونو، وجعل ھموخدعو

أن  استطاعوا ھم. كانوا أمیین ولكنوكانوا أذكیاء على طریقھ  وساروا. أولئك الذین اتبعوا نبینا الكریم  اآلن قسمینھناك 
، وجعلوا طریق ذلك الدین  وا بعد ذلكؤنقلوا الدین إلى العلماء الذین جا.  واآلالف من الصفحات األسطراآلالف من  وایحفظ
. أنت لست على حق ". تسبب ھؤالء الناس في تدمیر  أنت مخطئ " ونویقول ون. اآلن بعض الناس یخرج جمیعا الینا یصل
 .كلھ اإلسالمي العالم 

. م ظھر نوعھت، و تماما تلیق بھم،  تماما مناسبھت. قدس هللا سره  حضرة موالنا الرومي رواھا، ھناك قصة  كمثال على ذلك
 .وھربوألقى الحقیبة على ظھره  المسروقاتاستیقظ رجل في منتصف اللیل وسمع صراخ في المنزل. كان ھناك لص. جمع 

،  ك الوصول إلیھ. كما كان الرجل على وشا سریع . كان اللص رجالخلفھ صاحب المنزل من مسافة بعیدة وبدأ یركض  هآر
 . أختبا، و ھرب،  سرعا

كان على وشك  بمجرد.  اللصاستسلم . في نھایة مطاردة طویلة  مرة أخرى وركض خلفھجد الرجل اللص وفي وقت الحق 
.  اللص یتركالمالك  جعلطریقة ب. صرخ  صرخ من الخلفورجل جاء ، مسروقاتھ قبض علیھ إلنقاذ الالقفز على اللص و

. وأتساءل عما إذا كان ھناك لص ما انا فیھ یجب أن یكون ھناك خطر أسوأ م " معتقدا إلى المنزل وراءه اللص وركضترك 
 ؟ ربما ھناك مشكلة أكبر؟ " العائلة ؟ ربما قتل آخر في المنزل

 



 

 

 

 

،  . انظر اللص! وجدت آثار أقدام  " أخبار سارة ؟ أجاب" ؟ ھل جرحت مثل ھذا الضجیج الذي جعل؟ ما  ماذا حدث " سأل
. ماذا سأفعل  تركتھ نيأنحیث كثیرا  تقبض علیھ وصرخا. رأیتني  اللص قبضت على.  عطیك ما تستحقھی" هللا  ھنا ". فقال

، أو  ، خائن : أحمق . أو واحد من ثالثة أشیاء . أنت رجل غبيه شخصیا جداقدام عندما األآثار ب الخیر؟ ما  قداماألآثار ب
 . البعض مة أسوأ من بعضھثالثال. " شریك اللص

مستمرون لحقیقة وا طریقوجدوا أھل السنة والجماعة و أھل الطریقة.  بنفس الطریقة ياآلن ھ تخرج ھذه المجموعة التي
، ھذه المجموعة التي خرجت قبل  . اآلن . وجدوا الحقیقة . لیس ھناك عیب سنة 1400 منذ ةھم على الطریقإن. ة على الطریق

 .ن مع الكفار و، المتواطئ متواطئین، أو  حمقى،  خونةھم كما یقول موالنا الرومي إما ،  سنة 100-150

 یتركونالناس  ونجعلی.  . لھ أضراره ملك أدنى فائدةیال  . حتى أنھلإلسالم وأمة نبینا الكریم ما یفعلونھ اآلن لیس لھ فائدة 
. نحن ال  كما یقولون نا محمد "سید علىصلى  م" اللھ عندما تقول تشرك ؟ " ، ماذا . عفوامون مع شكل معین ویتأل یقةالحق

 وندمریوكیف لناس ، یوسوسون ا، وكیف  . كیف ینظرون إلى الشكل األمثلة آالفمن  مثل، ھذا  نا". انظروانقول "سید
 ! محمد ةعقیدة وإیمان أم

. المذاھب الصحیحة ة والحقیق ھم أھلھم مع تتكیفلذین یجب أن ااألشخاص . اأشخاص ال یمكن التكیف معھم ، ھم  كما قلنا
. العالم  تنتشر الحماقة علیك. س كون مع أحمقت، لیس من الجید أن  . كما قلنا حمقى مھ ھكذا ما ال یعنيالناس الذین یتكلمون 

، في هللا  ، ال سمح في شك. الشخص الذي یقع  الشك من الناس في حالة ونجعلی.  مبھ ، ملیئ ، أینما تذھب كلھ مناإلسالمي 
. ال خلف الشیطان ینتھي بك األمر إذا ذھبت سھذه الطریقة ب. معنویة . ألنھ ال توجد قوة  هللاال سمح .  النھایة یفقد إیمانھ أیضا

 .م . نحن بحاجة إلى توخي الحذر منھ شيء آخر

 50، بل حتى قبل  سنة 100. لم تكن ھذه األمور موجودة منذ  سنة 1400 مستمرا منذأن ھذا المسار  ونعرفیال .  العالم اإلسالمي نائم
یستخدمون المال لتدمیر عقیدة  الشیاطین.  . ھذا المال دمر الناس . كان ھناك عدد قلیل فقط وبعیدسنة  50. ولم یكن أي منھا قبل سنة 

.  . لیس لدینا أي شيء آخر لنقولھالكفر  مع، ومتواطئون  ، خونةحمقى . ھم  لیس واحدا من ثالثة ولكن الثالثة معا ، . وكما قلنا الناس
 . العالم اإلسالمي والمسلمین یحفظهللا 

ھؤالء الناس یخرجون من بیننا  وا. جعل ر لیسوا قادرین على إیذاءناا. الكفر والكف سبب أذى أكبر للمسلمین أینما ذھبواتال توجد غوغاء 
م حفظ أولئك . یت مع الحق ل، هللا عز وج . ومع ذلك ر ولكن المسلمین یتعرضون لألذى. اإلسالم ال یمكن أن یض ویضرون باإلسالم
ه ، ھذ ھذا شرك " یقولوا لھم ثم یفسرون . ویمكنھم أن معھم یحشرون.  ر یھلكونفاوالك ر. أولئك الذین یتبعون الكف الذین یتبعون الحق

 التوفیق . ومن هللا . إیماننا إن شاء هللا یقوي. هللا  . دعونا نبحث عن إیماننا هللا نا". حفظالى ذلك ما بدعة و

	الفاتحة .
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