األحمق
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 .
من هو الذكي ؟ الذكي هو الذي يؤمن باهلل عز وجل  .أولئك الذين ال يؤمنون يمكنهم أن يدعوا أنهم أذكياء بقدر ما يشاؤون  .إنه أحمق ،
أعمى  ،وأصم  .ألن كل شيء يدل على وجوده  .الناس اآلن يميلون للقول " أنا أؤمن بهذا الشكل وليس هكذا " .إنهم يقولون هذا للناس
ليحترمونهم أكثر  .إنهم ال يستخدمون عقولهم لكسب احترام الناس ويخضعون لهم  ،يخضعون للشيطان  .يمكن أن يكونوا متعلمين تعليما
عاليا كما يريدون مع الكثير من الشهادات  ،أو الدكتوراه  ،لكن ال أحد منهم مفيد  .الشخص الذي لم يسبق له أن تعلم  ،والذي ال يعرف
سوى كلمتين  ،وال يعرف سوى آيتين هو أفضل بألف مرة  ،مائة مليون مرة منهم  .ألن نهايته ستكون جيدة  .أولئك المتكبرون والذين ال
يعترفون باهلل ال فائدة منهم  ،ونهايتهم ستكون سيئة .
ألن آخر الزمان هو الزمن الذي يكون فيه الكفر هو األكثر ظلمة  .لقد أعلن العالم كله أن اإلسالم هو العدو وشن الحرب عليه  .إنهم
يقولون " سنقضي عليه " .كما أن لديهم رجالهم الذين يقدمون أنفسهم كمسلمين للناس  ،في حين أنهم أشخاص ال عالقة لهم باإلسالم .
إنهم أشخاص يحاولون إيذاء اإلسالم لكنهم ال يستطيعون اإلضرار به  .اإلسالم تحت حماية هللا  .سينتهون جميعا في الخسارة وسيتم
هزمهم إن شاء هللا  .كل جهودهم لن تصل إلى شيء .
هللا يرزقنا اإليمان الحقيقي  .اإليمان هو الشيء األكثر أهمية  .ال يوجد شيء أكثر أهمية  .حتى لو كان العالم كله ملكك  ،فلن يكون له
قيمة طالما لم يكن لديك إيمان  .سيكون كافيًا إذا لم يكن لديك سوى اإليمان  .هذه الدنيا لن تدوم لذلك يسمونها زوال (هالك) .ستنتهي ولن
يبقى شيء منها  .الحياة الحقيقية هي الحياة األبدية  .أولئك الذين يستعدون لذلك هم الفائزون  .وإال  ،كما قلنا  ،فهم حمقى  .تتغير بطرفة
عين  .هل يمكن اعتبار األشخاص الذين يقدرونها ويهدرون أنفسهم أذكياء ؟ هم حمقى .
هللا يرزقنا جميعا الوعي التفكر .يقال تفكرساعة خير من عبادة ستين سنة .لذلك  ،إن شاء هللا نصبح من األذكياء حتى نطيع ما أمر به هللا،
نحب أولئك الذين يحبهم  ،ونكره أولئك الذين يكرههم إن شاء هللا  .ومن هللا التوفيق .
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