احذروا من السفهاء
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 .
هللا عز وجل يقول

ّللاُ لَ ُك ْم قِ َياما
َوالَ ت ُ ْؤتُواْ ال ُّ
سفَ َهاء أَ ْم َوالَ ُك ُم الَّتِي َج َع َل ه
" الرزق " يعني الطعام والشراب وأشياء أخرى  .كما يعني أيضًا انتبه كيف تعامل الناس  .يقول ال تسلم ألولئك الذين ال يستطيعون إدارة
أنفسهم بشكل صحيح  .وهذا يعني عدم السماح بإدارة منازلكم  ،عملكم يكون بيد من ليسوا جيدين  ،ألنه عندما تقوم بتسليم ممتلكاتك ،
فإنهم ينحرفون عن الطريق الصحيح ويرتكبون الذنوب أيضًا  .هللا عز وجل يقول أن هذا كان رزقك .
احترس من الذي تقدم له رزقك  .احترس من الذي ستأخذ منه  .السفهاء هم أولئك الذين ال يتحملون المسؤولية  ،وغير مسؤولين  -ال
تعطوا ألولئك الذين ال يهتمون على اإلطالق  .احترس ألن هذا آخر الزمان  ،ويجب على المرء أن يحترس من كل شيء في جميع
األوقات  .كن حذرا في الطريقة التي تعامل بها الناس  .هؤالء األشخاص األذكياء لديهم أموالهم  ،وينتظرون طويال لتلقي شيء في
المقابل  .على الرغم من أنهم كانوا يركضون وراء هذا الشيء بالسجالت  ،األوراق  ،إال أن كل ذلك بدون فائدة  .هللا يعينهم .
كما نقول  ،كن حذرا عندما تعطي ألشخاص آخرين  ،بحيث ال يرتكب الجانب اآلخر الذنوب  .يجب أن يدركوا قيمة األمالك  ،ويتجنبوا
إهدارها هنا وهناك  ،والتي تعني أيضًا أنه يجب على الناس عدم القيام باألشياء المحرمة  .طالما أن الطرف اآلخر يرتكب المحرمات ،
يزداد الظلم  ،وعندها نكون ال ننفذ أمر هللا .
هذا ليس شيئًا يخجل منه  .يجب أن تخبره " يا أخي أنت بسيط  .أرجوك ال تشعر باإلهانة  .ال استطيع ان اعطيك اياها  .أوالً قم بتصحيح
نفسك  ،ثم سأفكر في األمر " .حتى يتم إعطاء الميراث ببطء لهؤالء الناس  .للتأكد من عدم وجود ضحية  ،أظهر لنا هللا عز وجل كل
شيء  .هللا ال يقول شيئا لجعل شخص ضحية  .من الضروري اإلنتباه لهذا  .بإذن هللا  ،فإن الشخص الذي يسلم لإلسالم ويفهمه ال
يتعرض لألذى  .هللا يحفظنا من ضرر رغباتنا  .دعونا ال نكون بسطاء  .نرجو أن يتخلص الناس من هذه األشياء  ،إن شاء هللا  .ومن هللا
التوفيق .
الفاتحة .
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