
 
 
 
 

 
  

 

 ولي األمرأطيعوا أتوبوا و
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

. أوامره هللا  هو إطاعة ولاألمر األهم ، ولكن نطيع. يجب أن "كم أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منبسم هللا الرحمن الرحيم " 
. إنهم  ، أيا كانت القواعد التي يحددها ، فإننا نتبعه ويةين يملكون سلطة على شؤوننا الدنيأولئك الذ.  وأوامر النبي صلى هللا عليه وسلم

. مسؤوليته هي أداء الوظائف  . مساعدتهم هي حفظ أمر هللا أولئك الذين يخدموننا ويساعدوننا في شؤوننا الدنيوية وفقًا لقدراتهم وخبراتهم
 األمر أولي. لذلك عندما يحدث شيء ما ، من الضروري إطاعة  الصحة آمنة ومحمية، الحياة ، لكات الضرورية ، مثل الحفاظ على الممت

 . من أجل الشعب ، األمة
 

م اتخاذ هذه االحتياطات . يتيطيعون ويخضعون هلل ]في تركيا[  اليوم . الحمد هلل من هم في السلطة هذه األيام يجب زيادة هذه المساعدةفي 
. هذه  معًا والتوبة للتجمع( ، ويتم إجراء مكالمات الدعاءاالحتياطات األساسية )من [ ، وكذلك يتم اتخاذ ]المزيد[ روناكوفيروس ]أي ضد 

يزيل هللا سثم ومن ،  اليه، ولكن يجب أن تشمل أيًضا توبتنا هلل ، والتوجه فقط االحتياطات مهمة ، وال يمكن تحقيقها باالحتياطات المرئية 
هذه المعاناة ،  ازل عنا!  يا هللا " الدعاء يقول.  تزول عناوهذه المعاناة سهذه اللعنة عن الناس )األمة(. إن هللا يقبل التوبة عند القيام بها ، 

األشرار في المجتمع ، . على الرغم من أنه قد يكون هناك الكثير من  هذا ]الفيروس[ أيًضا سيزوللجأنا إليك ". إن شاء هللا ، قريبًا  لقد
 . ورحيم رؤوف. إنه ته رجل صالح واحد فقط قد يظهر هللا رحمل إكراما

 
. إذا  بالبقاء في المنزل عند حدوث شيء ما قدس هللا سره. أمر من موالنا الشيخ ناظم  الخروج والمشي كثيراعدم على الناس  يجبلذلك  

! واستمر بالتوبة ، الخروج . توقف عن  إذا لم يكن كذلك ، فابق في المنزل كان من الضروري الخروج لشيء ما ، فال بأس ، ولكن
الكثير من الناس  ضل.  لتوبةل ا. لقد أصبح هذا الشيء سبب قبل توبتناهللا ي . . هللا يحفظنا . هللا يزيل هذه اللعنة برحمته وسيغفر هللا لك

.  الناس إلى هللا ، وبهذه الطريقة لن تضيع هذه المعاناة وسيعودقريبًا ،  يزولس. إن شاء هللا ،  . هذا تحذير هللا واالطريق الصحيح ونس
 . من هللا التوفيقو . وفقنا هللا

 
 الفاتحة .
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