الشخص الذي يعمل بجهد
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 الشخص الذي يعمل بجهد في الدنيا ؟ إنه الشيطان  ،الشيطان وعصابته  .يعملون بطريقة مريحة للغاية  ،بحماس كبير  ،حتى
يترك الناس الطريقة  .قد تنوي أن تفعل الخير ولكن الكسل يحل عليك  ،يجعلك تشعر بالكسل  .إذا بدأ المرء بالعبادة يقول " ال أستطيع أن
أفعل ذلك  .أجده صعبًا  .رجاء ادعوا لي " .لماذا تحدث هذه األشياء ؟ عندما يكون هناك شر  ،يدعمه الشيطان  ،ال يعوقه أبدا ً  ،ولكن إذا
حاول أحد أن يفعل الخير  ،فإن الشيطان يعوق العمل الجيد .
يحاول الشيطان  ،هدفه الرئيسي هو إخراج الناس من الطريقة وإرسالهم إلى الجحيم  .لكن هللا  ،عز وجل  ،أحيانا يبطل عمله  .على سبيل
المثال  ،اآلن هو اليوم األخير من السنة  .في هذا اليوم األخير إذا طلبنا المغفرة من هللا عن خطايانا وأخطاء السنة فإنه يغفر لنا  .هللا يغفر
لنا من خالل مغفرته ورحمته  ،ثم ينتحب الشيطان قائال "عملت طوال العام بجد ،أضع جهدي ،اليوم بدقيقة واحدة فقط كل جهدي ضاع"!
اليوم هو اليوم األخير من السنة  .إن شاء هللا  ،من الضروري أن نطلب المغفرة حتى يذهب كل ما فعله الشيطان هباءا  .هللا يغفر ذنوبنا ،
ألن هللا خلق الناس الرتكاب الذنوب والحقا لطلب المغفرة  ،ثم يغفر لهم وفقا لذلك  ،إلظهار الرحمة لهم  .إن شاء هللا  ،فإن عمل الشيطان
وجهده سيذهب سدا  ،ولكن معظم الناس بالطبع ال يدركون هذا  .ليس لديهم معرفة بالسنة الهجرية [ ،لذلك] يمر العام بهدوء  .يدخلون
العام اآلخر [أي  ،في  1يناير] بطريقة ملتهبة  ،ويعصون  .في ذلك الوقت  ،ال يعترفون أنهم يجب أن يطلبوا المغفرة  .يتخذون ترتيبات
خاصة  ،يبذلون الجهود  ،ولكن جهودهم ال فائدة منها .
السنة المعترف بها هي السنة الهجرية  ،وهذا هو اليوم األخير  .دعونا ال ننسى هذا  ،دعوا ذلك يبقى في عقولنا  .وربما تذهب أعمال
الشيطان سدا  .نرجو أن تضيع جهوده  .أتباعه كثر  ،ولكن من ضغينته يأسف إذا تم إنقاذ شخص واحد  .إن شاء هللا  ،هللا يرزق الناس
الذكاء  ،بحيث ال يتبعون هذا المخلوق الشرير  .إن شاء هللا  ،دعونا نتبع حبيب هللا  ،نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم  .ومن هللا التوفيق .
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