
 من االنسان المفلس؟

دن نقود.قال .سال نبینا ،من المفلسون؟.ردو من یبقي بجمعیةالصحبة و الخیر في  طریقتنا
االفالس.اي  نبینا ال.االنسان حتي لو كان یفلس یقدر ان یاكل الخبز او نصفھ.ھذا الیعتبر

 تعیش،لسھ في الحیاة.ھذا لیس ھكذا.المفلس من یاتي الي االخرة و بیده ال شیئ.

ال احد یقدر یاخذ الي االخرة ،سیارة ،ثوب ،مال ،ملك.حاول معظم الناس ان یاخذوھا الي 
م لمجوھرات.بعضھھناك.قبل الذھاب ملئو فوق قبورھم بالذھب و الفضة، و الكنوز و ا

رصة بعضھم ثالثة االف سنة.ثم حضرو و اخذوھا.لم یجدون الف ،ف سنةانتظرو خمسة اال
الخرة بھذا ھناك.و الحقیقة ھذا تصرفھم بغباء.ال ینتقل المال الي ا لالخرة حتي یاخذونھا الي

ي سبیل هللا.ما النقود.ستنفق المال و انت عایش،ستصرف فالشكل.لما تغمض عینیك ال قیمة 
لدیھم نقود  الفائدة تكون اغني رجل الدنیا.ال فائدتھ ابدا.ھكذا الناس المفلسون رغم ان یكون

،كتب رزق  ةنتقال النقود الي االخرة.منح هللا الفرصرین علي االدكتیر ھم من الذین لیسو قا
ق .اعطي حافعلھ.والباقي افعلھ � . وزع الناس كل شخص.ستاكل كذا،ستشرب كذا،

 زكاة؟ال یعطون.ماذا یكون عندما لم تعطي ال الزكاة االن الناس حتي ،اترك الصدقةالناس.
الس و خرة یرفع علم االفطي الزكاة ،في االیوسخ مالھ و ملكھ بحرام.من ال یعیكون حرام.

ھكذا. میدان الحشرلیخرج   

ھذا للدنیا فقط و لیس لالخرة.حكم الدنیا مختلف و حكم االخرة مختلف.ال یحبس 
ظم الوقت المفلسین.ھذا حكم االسالم.في العالم الحالي حكم الشیطان نافذ و ھم محبوسین.مع

ل ال حاجة وفقا لالسالم ان یحبس الرج من یفعل العمل ثم یفلس یدخل السجن.اصال
لمساء و المنادي من الصباح الي امع  المفلسَ  ون الرجلَ المفلس.وفقا لقوانین االسالم یمشّ 

لو العمل معھ.ال یعلنون و یقولون ،ھذا الرجل مفلس،انتبھو.اذا تحبون االنفاق انفقو �،ال تفع
ذا یعرفون ونھ من الصباح الي المساء.ھكتتسوقو معھ.اذا فعلتم ،ال لوم علیھ،لوم علیكم.یمش

  الكل من ھو.لما یكون كدا الكل ینتبھون و ال یتسوقون معھ.

قران كالم نزل القران الكریم.الاھناك بعض الناس ال یحبون ما تقول الشریعة.هللا عز و جل 
ھ،ھذا ل معقدیم هللا.من البدایة الي النھایة یقول انتبھو ال یخدعك الشیطان،ال تفعلو العم

بینا ل ما یحكي نیخدعكم،ال یعیدكم ما یاخذ منكم.ھناك االحادیث الشریفة.مئات االالف.ك
بعھا بالتاكید نفس.ال تنخدعو نفسكم،ال تنخدعو الشیطان،ھوالء ما تجعلكم المفلسین.من یتا

 سیضر.
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من لم یسمع و   یعلن المنادي من الصباح الي المساء لكل.مستحیل ان یبقي ھناك
لتجول ن ماكانت المدن كبیرة مثل االن.حتي في المدینة الكبري كان من الممكن ایعرف.زما

اصوات كل االحیاء بیوم واحد راحة ، ما كانت زحمة .زمان ما كان میكروفون لكن 
یوم  الموظفین لم تتحسر علیھ.و الناس، عندما یخرج المنادي ،یستمعون بھ بدقة، كل

  لوم،ما كان یقدر ان یاتي الیھ الرجل للشكويبزیادة،كانو یعرفون ما ھو.بعد االن 
 علیھ،خطاء خطائھ،ینال جزائھ و جزاء غبایھ كمان ینال.

.من این اتیت و الي این ھذا الرجل ھرب من ھنا و ذھب الي مكان.زمان لم یكون مثل االن
یعرفون من انت.لیس كما االن.زمان كان ھناك  الناس یعرفون ھذا.كان مشیت كان

طین من السال .كان یبنونكان یحضرون الناس من السفر.كان شیئ مثل القلعةخانات.مساء 
نھ.من یدخل كان یضیفون الضیوف.كان یدفع السلطان.والكبریاء كانو یعطو اجل رضاء هللا

ھناك ،كان یدخل مساء.كلھم كانو یاكلون و یشربون ثم قفل الباب.االكرام كان 
م تذھب القوافل بعد الصالة طبعا مبكرا الزكتیر.یضیفون الضیوف كلھم.كان یصلي الصبح.

لم  كل اذالكن لم یفتح الباب.كان یسالون انظرو ھل ھناك شیئ ناقص او فقدان؟ینظرون ال
یفعلون  یكون ھناك شیئ فقدان كان یفتح الباب و یذھبون الناس.في الوقت الناس ماكانو

ھر من س ھناك،اخیرا كان یظامور ھكذا.لكن نادرا اذا كان ھناك شیئ فقدان یفتشون كل النا
.االن .لم یكون  مثلیاخذه.ال مكان للفرار.زمان كان ھكذا  

اال  ؟من انت.الوقح.كان یسال لذاھب الي القریة االن امأل الشیاطین كل طرف.زاد الشیطان
ة ال حریة لكل.اذا كانت الحریة تضر االنسان،ھناك حدودھا.لم تكون الحری ھناك حریة؟
من اجل  فقط ابدا.من قال یوجد و ھو كاذب.ھل توجد في اوروبا؟ توجدمئاة بالمئاة 

قلت  .ھناك حریة ابدیة كما یقول الشیطان.اي الحریة من اجل امر الشیطان.لكن اذاالسفاھة
 شیئا، قل � كي ال تكون الحریة من اجل السوء.ھناك حریة الشیطان.

 الاغني العالم، الزرق حتي لو كنت رجل كما نقول ال نفلس.یكفینا رزقنا في الدنیا.لما ینتھي
تك لحلقك لكن اذا لم ینتھي رزقك،حتي تلوي من الجوع ،تاتیك لقمتنزل من حلقك اي لقمة.

و ال تموت.ال یفھمون الناس ھذا.دوما  یقولون عملنا عملنا.ربنا یحفظنا من اتباع 
یكونو،  .لو لمل هللاسبی نكون من رجال هللا كي ال تبعدنا اي تجاره او غیرھا عنالشیطان.

ل الحمد� یتجول و یفعل ما یشاء.لكن ھناك رجا فسدت البالد.الشیطان بكل قوتھ یركض،
.ھناك اولیاء هللا ،ھناك عباد اعزاء هللا.یحبطون علي عمل الشیطان  
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ھو خداع  كافر،لیس ھناك ذنب بعد الكفر.ما یحزنھم ھم یظلَمون كتیرا.ممن یظلمون؟ الكافر
فة.ماذا سبیل خداع المسلمین،یذھبون من سبیل هللا الي سبیل الشیطان بدن معر المسلمین.ھذا

ن و الي و ال تعتدوا.ال تمشون الي الیمی هللا عز وجل یامر في القران ،انتم امة وسط هللا؟
لیست في  الیسار كتیر.نحن الحمد� اھل السنة و الجماعھ.ھي جماعھ في الطریق المستقیم و

ر داد االسالم في كل مكان.في كل مكان بالعالم مسلمون لكن ھذا عصالطریق الباطل.از
 ول،شیطان یستعمل ھذا عكس المسلمین.المسلم یخدع المسلم.لكن حتي مھما یحا .اخیر
ر و هللا االعزاء و اولیاء هللا قوامون و ال یتركون.اخیرا كما یكون دوما الحق یظھ العباد

بالتكید ھذا. الباطل یتذلل.  

 لیس كالم السلفین او غیرھم او كالم اناس الذین ال.زھق الباطل ھذا كالم هللا جاء الحق
الھل السنة یحبون الصحابین.كالم هللا.منذ الف و اربع مئاة سنة شكرا � ھناك یدیم طریق ا

لھم .الن و الجماعھ.غیرھم یرفعون اصواتھھم لكن قلیلون.ال یزیدون ایضا.یصلح هللا احوا
یحفظ هللا  تاخر جدا.و الندامة ال تكون مفیده.ان شا� یعقلون قبل الندامھ ولما یندمو یكون م

 الناس ھنا.

ني في المحبة � ،لالولیاء ،للرسول فوائدھا كتیره.ما نفعلھ شیئ مفید.سیجعلك غ    
نیا ،غني في االخرة.و الناس االخري لما یفلسون ستكون غني انت.حتي لو كنت فقیر في الد

 ما نقول ال یحقق بعملك .المھم ھنا حب الرسول و حب هللا، حب االولیاء واالخرة.ھذا ك
 الصالحین.بمساعدتھم ان شا� نكون معھم ،یا رب اھدنا الصراط المستقیم جمیعا.

االالف  كي  اوالدنا.ھم یفسدون االوالدیحفظ هللا البلد سیئ.اوالدنا حالھم سیئ.و الوضع في 
فیدین والد مخدرات یعذبھم هللا.ال یظنون انھم یكونو میكتسبون نقود قلیل.یطعمون اال

فعلون یا لھم.كیف تمحون االسر و االوالد؟ ال تبقي  االخالق و االعرض و االنسانیة.كیف ت
المر.ا یشتغل بذالك یكسر كل اطراف منسو ھذا السم   نار ماناس غیر مھذبین. یكون لك  

القیامھ لك  وبون.باب التوبة مفتوحھ.اقتربنا من یوماتمني یت ،العقل و االدراك هللا  اعطھم  
تي لو حالكبري و شروق الشمس من الغرب.قال نبینا  اتباب التوبھ مفتوحھ.حتي عالم

المر اتركو لون دا ایذنب بقدر الجبال ،بعد التوبھ تحول السیئات الي الحسنات.لذا من یفع
ا غني انا تقول ان د.الدنیا ال تبقي الحنجون اخرتھم.ال تصدقو ھذه دنیا.ھذه اللرضاء هللا  ت

یا اما كدا ،حتي لو عشت عشر سنوات او خمسون سنھ او ماة سنھ تذھب.الي حیاة ابدیھ ،ابد
.الي الجنھ اما الي جھنم.اعطنا هللا العقل جمیعا  

 و من هللا توفیق
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  الفاحتھ.
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