الدنيا دار بالء
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 .
هذه الدنيا هي دار بالء  ،عندما يحدث شيء  ،من الضروري أن نفكر في هللا عز وجل والنبي صلى هللا عليه وسلم  .يجب على المرء أن
يفكر ويطرح السؤال التالي "ما نوع هذا اإلمتحان ؟"  -ال تتصرف بسرعة  .بالقول "هذا من هللا"  ،يعني أنه يجب أن يحال إلى هللا .
عندما قام النبي صلى هللا عليه وسلم بتعزية شخص فقد قريبه للتو  ،رد الرجل بعكس ما حدث  ،فقال النبي " الصبر يجب أن يأتي أوالا ".
بعد ذلك  ،بغض النظر عما تفعله  ،لقد فاتك األجر  .لذلك عندما يحدث شيء  ،من الضروري أن نفكر "هل هذا يتالءم مع هذا الوضع أم
ال ؟" يقول النبي صلى هللا عليه وسلم " ِإن النجاة في الصدق " .قول الحقيقة ينجي  .قل الحق وكن مع الحق  .بغض النظر عن مدى
صعوبة إنقاذ الناس  ،فإن المرء يفعل شيئاا  .هذا ما يجب التفكير فيه  .إذا قمت بذلك  ،فستكون محفوظا  ،وستنال األجر والثواب  .إذا
كنت تعتقد أنك ستنجو بطريقة أخرى  ،ستجد نفسك في وضع أسوأ  ،ال سمح هللا .
الناس يقومون بفعل أشياء  ،كل أنواع األشياء  ،لمصلحتهم  ،معظمهم ال يفعلون الشيء الصحيح  -الحق ال يخطر على بالهم  .يقولون
" إذا قمت بذلك  ،لن أحقق رب احا  .لن يجلب لي فائدة  .سأفعل ذلك بطريقتي  ،" ...ويصلون إلى وضع أسوأ  .هللا  ،ومع ذلك  ،هو الغفور
الرحيم  .يمكنك أن تطلب المغفرة عن أخطائك وذنوبك  .هللا عز وجل يغفر  .هللا يعفو عنا جميعا ! هللا ال يجعلنا ننحرف عن طريقنا
المستقيم  ،إن شاء هللا  .ومن هللا التوفيق .
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