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  لیس ھذا الوباء،  هلالج لج خافوا هللا

 

 األولین سید محمد رسولنا على والسالم الصالة. أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخ الداغستاني، الفائز هللا عبد شیخدستور موالنا ال مشایخنا، یا مدد هللا، رسول أصحاب ساداتي یا مدد هللا، رسول یا مدد. واآلخرین

  .الجمعیة في والخیر الصحبة طریقتنا. مدد الحقاني، ناظم محمد
 

 أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم
ُ لَنَاقُل لَّن یُِصیبَنَا إِالَّ َما   َكتََب �َّ

 ھسیجد سببًا لحدوث، ھ هللا. إذا أراد هللا ذلك وكتبھبھ هللا. ھذا ما كتب ال یصیبنا شيء إال ما أمر " عظیم الشأنهللا عز وجل في القرآن  یقول
 لك.

. 
. لكنھم نسوھا بعد ذلك بحثًا عن الصالةوأدوا األذان  رفعوا ،ذ الناس با�ااستع ،. في البدءوباءمع أحدث الوضع الحالي للعالم ھذا ھو 

ما یخافون من المرض. أینما  . والناس دائًماالوباءإلى هللا عز وجل. إنھم خائفون من  یعودواالعالج والتطعیم. اخترعوا التطعیم ونسوا أن 
لك ویخیفون الناس بھذا المخلوق جدید ". یقولون ذ متحّورقدیم ، ھناك  متحّور، حدث ھذا. ھناك نظرت، في كل مكان یقولون "حدث ھذا

 ویخاف الناس وھم ال یعرفون ماذا یفعلون.، هلالج لجهللا  الذي خلقھالخفي 
. 

. كل شيء یحدث بأمر هللا عز وجل. وھذا ھلیس ھذا ھو الشيء الرئیسي الذي یجب أن یخافوا منھ. ھناك المالیین من األشیاء األخرى مثل
خیفون الناس بھ كل یوم. یقولون أن . إنھ شيء غریب جدا. وھم یُ ىمرضجعل الناس قتل و ،لقد حدث في الجسد. هلالج لجبأمر هللا قد حدث 

، نحن نفھم ذلك. لكن تخویف الناس سم أكثر. ھذا المرض موجود بالفعلخوف یضعف مناعة الجبالعیش  .وتالخوف لن ینقذ من الم
حتى  هلالج لجهللا  تخافواأن  معلیك. ھمن خلقم واأن تخاف ممنھ. علیكتخافوا ال بالشيء الخطأ لیس عمالً ذكیًا. إنھ عمل الشیطان. یجب أن 

فال شيء  م،لك هلالج لج. إذا كان ھذا ما یریده هللا مصل إلیكیألف كمامة س وضعتمحتى لو ، أتي من مكانی ،منھ ونهللا. عندما تخاف میحفظك
 .میحمیك

. 
. لم یعد كذلك، لكن اآلنواألذان.  یُرفع، كان األماكن التي ال یوجد فیھا أذان ، فيفي البدایة. في أوروباكنتم كما  هلالج لجإلى هللا  لذلك، عودوا

، وأن علیھم أن یخافوه. ھناك المالیین من األنواع من خلقھ، بل أسوأ. إنھم ال یعتقدون حتى أن ھناك لقد عادوا إلى حالتھم القدیمة
، تحدث أشیاء مثل نشطفقط هللا عز وجل سوف ... عندما یكون واحد ، فإن واإلذن في كل مكان بداخلنا. عندما یحین الوقت بھةالمتشا

 فیما یحدث عندما یكون الباقي نشطًا أیًضا. وافكر لكھذه. لذ
. 

ال تخافوا بل یجب أن تزداد سوًءا یوًما بعد یوم. هللا عز وجل یحمي.  األمورألن الذنوب كثرت.  ،توبوا واستغفروا هللا كل یوملذلك 
 یأمرنا بعدم ملسو هيلع هللا ىلصاالحتیاطات. من األفضل عدم االقتراب من المرضى. نبینا الكریم  وا، یجب أن تأخذ. بالطبعیحفظكمهللا أن  توسلوا الى

ال  ،في العالم كلھ. لذلك الوباء، [ینتشر] ھذا لكن اآلنو، فال تخرج منھ. البلدفي  وباءإلى مكان فیھ مرض. وعندما یكون ھناك  الذھاب
 .الوباءھذا  ،هللا أن یرفع عنا ھذه الكارثة ا. وعلینا أن ندعوهلالج لج هللاحل إال بالرجوع إلى 

. 
 علیكم بقراءة آیة الكرسي، كبیرا بإذن هللا. كل یوم الوباءلن یكون تأثیر ھذا  ،ثمومن تنا قویة. إیماننا لتكون روحانییقوي حفظنا. هللا هللا ی

ال تخافوا  ،هلالج لج في خوف. یجب أن یكون الخوف من هللا عز وجل فقط. خافوا هللا واال تعیش. هلالج لج وتوكلوا على هللاصدقة  وامرات ، أعط 7
 . ومن هللا التوفیق. حفظنا هللا. هلالج لجهللا ویعصون . یعارضون هلالج لج وال یخافون هللا ،من كل شيء نالزمان یخافوھذا من غیره. أھل 

 
 الفاتحة .
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