نحن ال نتكل على عملنا
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 .
شكرا هلل أنه خلقنا من أمة محمد  .اليهودية صارمة جدا كدين  ،بمعنى أن شريعتها قوية  .كانوا يعيشون تحت شريعة متشددة
حتى اآلن  .كانت أكثر صرامة في الماضي  .في الماضي إذا لم يؤد المرء العبادة في قرية  ،فإن القرية بأكملها تواجه غضب
هللا وتهلك  .ثم جاء عيسى عليه السالم وحصلت ليونة قليلة .
وأصبحت أكثر رحمة عندما جاء نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم  .اليهود يصومون لمدة ستة أشهر  .عندما عرج واسرى
نبينا الكريم كان مفروضا علينا الصالة خمسين مرة [في اليوم] .وكان قد التقى بموسى عليه السالم في السماء  .وعندما جاء
وسأل " ماذا اعطاك ربك "؟ قال " الصالة خمسين مرة " وقال موسى " ال يستطيعون تحملها  .وال يمكن ألمتي تحملها أيضا.
أنت حبيب هللا  .أطلب أقل " وقال النبي " خمسة وأربعون " .قال موسى " ال يزالون غير قابلين للتراجع  .ال يستطيعون
تحملها " .انخفضت خمسة خمسة هكذا وصوال الى خمس مرات  .وقال موسى عليه السالم " ال يمكنهم تحمل خمس مرات
حتى " .قال سيدنا "ال ،أخجل أن أطلب أقل  .ال أستطيع أن أقف أمام هللا " .لذلك كان هللا عز وجل رحيما جدا تجاه أمة محمد.
خفف الحمل عنا إكراما لنبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم  .خفف عنا ذلك ولكن ال يزال صعب علينا إذا تركنا على عملنا .
قادمون من قبرص قبل أيام  ،مألت كيس من البالستيك بالكثير من الكتب وأرسلتهم مع اإلخوان ألنها كانت ثقيلة  .لقد كانت
في الزاوية لمدة شهرين ولم أحصل على فرصة إلخراجها  .عندما أخذتها بعد الجلوس وجدت كتيب  .في الفصول العشرة
األخيرة كتب الرجال تفسير بمعلومات مفيدة  .فتحتها وماذا تعرف ؟ كتاب ألشخاص معروفين  .ال يوجد أي احترام ألي
شخص  .إنه خطأ وشرك إذا قلت " لشرف نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم " .إنه شرك إذا قمت بزيارة القبور  .ليس هناك
شيء مثل ليلة مباركة  .وال ليلة المولد  ،يقال  ،وال ليلة اإلسراء المعراج  ،وال ليلة القدر  .في حين أنها كلها مكتوبة في
القرآن الكريم  .ليلة الخامس عشر من شعبان  .يقولون وال ليلة مباركة .
حسنا  ،فهمنا  ،الجميع مسؤولون عن أفعالهم وال أحد يستطيع أن يشفع كما يقولون  .يقولون ال يوجد شيء مثل الشفاعة  .في
حين أن نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم هو "الشفيع المشفع" .سيشفع ويطلب من هللا الشفاعة  .تحقق من ذلك  ،نفهم كل هذا ،
فإنه يدل على مدى تناقض هذه الكتب مع بعضها البعض  .يقولون أنهم فعلوا هذه وجاؤوا إلى الصراط  .يقول على الصراط
 999سيقعون في الجحيم وواحد سيمر  .ومن ثم ماذا سيحدث ؟ هناك جسر آخر  .فسروها وفقا آلرائهم هنا .

ساق
َف ع َْن َ
يَ ْو َم يُ ْكش ُ
" يوم يكشف عن ساق " " .سيظهر الساق  ،سيتم الكشف عنه  .لن يكون هناك أسوأ ! هم حقيقية في الجحيم  .سيقعون في
النار  .ومن ثم يدركون أنه هللا ويمرون .

يا من ال عقل عندكم ! ماذا يمكننا أن نفعل إذا لم يعطهم هللا عقول؟ لدينا هذا المجنون إسحاق  ،كان يقول قبل ايام " عقلي ليس
سليم لذلك سيعطونني عالج في المستشفى "" .ال"  ،قلت " هناك عالج لكل مرض  ،إال الحماقة " .ال يوجد شيء إذا كنت
أحمق  .خلق هللا عالجا للسرطان  ،لمرض السكري  ،ولكل شيء ولكن ال شيء للحماقة  .يقولون " الحماقة جعلت الطبيب
يستسلم " .وهم أيضا حمقى  .حيث ان الكثير من الناس  ،كل الناس يسقطون في الجحيم  ،لماذا هناك سبع نيران ؟ هذا مكتوب
أيضا  .هناك سبع نيران وثمانية جنان  .لذلك الناس الذين يدخلون الجنة هم أكثر من ذلك .
صحيح بمعنى واحد  ،بمعنى إذا ترك الناس ألعمالهم  ،إذا تركوا لما فعلوه  999 ،سيسقطون هناك  .سيسقطون في النار ،
حتى يعرفون ذلك  .كما أظهر هللا طريق الخالص  .قال عز وجل إنها شفاعة النبي صلى هللا عليه وسلم  ،شفاعة األولياء ،
توبة الناس  ،واحترام األشياء التي يحبها هللا  .تلك الليالي المباركة التي اعطاها هللا للناس هي أوقات للتوبة  .هللا يغفر للماليين
في تلك الليالي  .يجعل الماليين من الناس مقيدون للنار ويصبحون مقيدين للجنة  .لهذا السبب انه صحيح بمعنى واحد ولكنهم
ال يعرفون ذلك بأنفسهم .
لذلك إذا ترك الناس على أعمالهم  ،ما يقولونه صحيح  ،كل واحد منا سيدخل النار  .ومع ذلك  ،نحن ال نتكل على أعمالنا وما
نقوم به  .ما نتوكل عليه هو كوننا من أمة نبينا صلى هللا عليه وسلم  ،نحترمه ونحبه  .يقال " المرء مع من أحب " .هؤالء
الحمقى يريدون إزالة هذا الحب من داخلنا  .إنهم يريدون إزالة هذا االحترام من بين أمتنا حتى يتمكنوا جميعا من الذهاب إلى
النار معا  .الشيطان سيكون سعيدا ويرتاح في ذلك الوقت  .سيندم الناس في ذلك الحين .
ال سمح هللا  ،كما نقول  ،أولئك الذين يسمعون بضع كلمات سمعوها على شاشة التلفزيون اآلن  .هناك الكثير يظهرون على
شاشة التلفزيون اآلن  .يقولون " حذار من اإلعتقاد بالمشايخ " ! يبدؤون أوال بالطريقة والمشايخ  .يقولون " الطريقة أوغاد .
الطريقة عديمة الفائدة  .ليس هناك حاجة لهم في الدين " .ثم يبدؤون بالمذاهب  .يقولون " ليس هناك شيء مثل مذهب  .يمكن
لكل شخص أن يفعل كما يحلو له " .تركوا المذاهب وهذه المرة بدؤوا بعدم تقبل الصحابة  .اآلن ال يقبلون باألحاديث  .في
النهاية لن يقبلوا بالقرآن ! هذا هو المكان الذي سينتهي بهم  .ال توجد وسيلة أخرى  .ال سمح هللا .
نحن نقول " هللا يرزقهم الوعي والذكاء " ،ألنه كما قلنا ال يبدو أنه يمكنهم أن يكونوا ملتزمين بالدواء وما الى ذلك  .ألن العناد
هو أكبر مؤشر على الكفر  .الجبار ال يستمع إلى أي شخص  ،وال يصغي ألي شخص  ،وهذا أكثر أهمية  .ليس هناك عداء
عند المسلم  .إنه راض بالحقيقة  ،يقبل بالحقيقة ويقبل بالعدالة  .يقولون " اإلصبع الذي يقطع بالشريعة ال يوجع " .هذا يعني
أننا نقبل ولسنا عنيدين .هللا يزيد حبنا  ،ويكون أهلنا على هذا الطريق إن شاء هللا  .هللا يساعد اإلسالم ويذل الكفر إن شاء هللا .
ومن هللا التوفيق .
الفاتحة .
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