خافوا هللا فقط
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 .
بسبب هذا المرض  ،يستمر الناس في السؤال  .هذا مخلوق من هللا  ،وهذا يحدث بأمر هللا  .سواء قال أحدهم "لقد فعلها!" أو "اآلخر سبب
ذلك!" [ -ال يزال] كل شيء من عند هللا  .أولئك الذين يؤمنون باهلل يجب أن يخافوا هللا  .بمجرد أن تخاف هللا  ،لن تخاف من أي شيء
آخر  .أولئك الذين هم أحباب هللا ال يقعون تحت غضب هللا  ،إن شاء هللا  .بالفعل ما هو هذا الشيء غير الواضح  .قد تكون لعبة  ،حيث
أن ألعاب الشياطين كثيرة  .من أجل منافعهم على األرض  ،الناس على استعداد لحرق العالم  -من أجل مصلحتهم وجني المزيد من المال
أكثر من اآلخرين  .لذلك ليس من الحكمة أن تخاف من هذا .
كل شيء من عند هللا  ،لذلك خافوا هللا وليس من أي شيء آخر  .الخوف من أشياء أخرى تجعل الناس يشعرون بالجنون  ،ويصبحون
مرتبكين بشأن ما يجب القيام به  .حتى أولئك الذين يسيرون على الطريق الصحيح  ،سواء بسبب أحالم اليقظة  ،أو الحدث  ،أو شيء
آخر قد يحدث لهم  ،ال يعرفون ماذا يفعلون أيضًا  .الجسد هكذا  -لذلك يجب على المرء أن يتوكل على هللا وال يخاف .
طالما أن هللا ال يريد شيئا ً  ،فلن يحدث  .على الرغم من أنه يجب على المرء بالطبع أن يتخذ االحتياطات  ،ولكن أثناء أخذ االحتياطات ،
فإن أهم شيء هو التوكل على هللا  ،اإليمان به  ،واإلعتقاد به سبحانه وتعالى  .كلما كان إيمان المرء أقوى  ،كلما كان أكثر ارتيا ًحا .
الهدف الرئيسي للشيطان هو إضعاف اإليمان  ،ألنه بعد إضعاف إيمان اإلنسان  ،يمكن للشيطان أن يجعله يفعل أي شيء  .الذي إيمانه
قوي  ،يبقى قويا  .وألنه يعلم أن كل شيء من عند هللا  ،يمكنه أن يبقى هادئا ً  .لذلك فإن أفضل نصيحة للناس هي تقوية إيمانهم  ،تأدية
الصالة اليومية  ،القيام بالدعاء  ،إعطاء صدقة  ،ومن ثم التوكل على هللا  .بهذه الطريقة  ،بإذن هللا  ،سيبقون أقوياء  .ليس هناك خوف !
فقط خافوا هللا  .بعد الخوف من هللا  ،كل شيء سيكون على ما يرام بالنسبة لكم  .إذا لم يكن كذلك  ،فكل شيء سيئ سيحل عليكم  .هللا
يحفظنا  .هللا يقوي ايماننا  .ومن هللا التوفيق .
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