
 

    

 

 هللا وكونوا مرتاحين خافوا

بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد . السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم 

هللا الفائز الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

ولكن علينا أن  ،أرحم الراحمين  هو. هو سبحانه وتعالى ال خوف منه  ؟هل يجب أن نخاف من هللا . كفار  هم هللا يتقون ال الذين ولئكأ

وال  ،التصرف  تحسن ال ، تخجل ال نفسنا.  شيء أي فعلت قد.  شيء كل فعلت ، فهانخلم  إذا بحيث نفسنا متوحشة جدا.  نفسنا نخيف

 .تخويفها  يجب السبب هذال. يكفيها شيء 

 يزال ال ، بذلك تقم لم إذا.  يقوله ما تفعل كنت إذا خائفا كونتل اإلطالق على سبب أي يوجد ال.  يديه في شيء كل ألن علينا أن نخاف هللا

 إذا.  بالعدل يحكمهللا عز وجل  ألن.  اآلخرة في العذاب من وتعاني ُمهان في الدنيا كونتس.  عقابك تنال كولكن ، نهللا هو أرحم الراحيم

 ، قلنا كما ،ُمهانين  ونكونيس.  حقه على بالتأكيد حصلسي العبد وذلك. العبد  حق العبد ذلك سيعطي ،بدون سبب  شخص تزعج كنت

 . حكمة أعلى ههذ. مرتاحين  وكونوا هللا خافوا.  آخر شيء ألي ال داعي ، هذا في الناس فكر إذا.  اآلخرة في وسيعانون  الدنيا في سواء

 من هذا الحائط يقرب ما هناك كان.  يوم يه ذاتإل ذهبنا مكان هناك كان.  الكتب من كاملة مكتبات واؤقر الذين العلماء من الكثير هناك

. " فعلت " قال ." الكتب هذه تقرأ هل " سألته. سيئ  يظهر بشكل جعله عدم هو أقوله ما. عالم صالح  انه ،يرضى عنه  هللا.  الكتب

 الذين بعض هناك ولكن. فتوى ويعمل بها  يصدر قد انه حتى للغاية جيد منصب في وضعوه. جيد  عالم إنه.  هللا شاء ما ،ها كل هاقرأ

 ، شيء أي علمتت مل إذا.  الناس هؤالء من جعلناي ال هللا.  ضررال ونيلحق ، االستفادة من بدال.  الحكمة لديهم ليسو قرأ ما ضعفين قرؤوا

ومن هللا  . اآلخرة وفي مرتاحين في الدنيا ونكونتس.  بالتأكيد ون مرتاحينتكونس ."مرتاحين  وكونوا ، هللا خافوا " كلمات بضع أظهر هللا

 التوفيق .
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