
 
 
 
 

 
  

 

 تسليم وإيمان
 

 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
 

. ما يشاء ،  فعله ال يجب التشكيك فيهما يهللا تعالى "أنا الحاكم".  يقول.  جعله خيري، إن شاء هللا ، وموفق يومنا يجعل هللا عز وجل 
. من الضروري أيًضا أن نكون شاكرين على ما يفعله ، حتى  له ضروري لتسليما.  . بخالف ذلك ، ال يحدث أي شيء آخر يحدث دائًما

. الناس  . هناك مرض مرئي في الوقت الحالي ، ولكن هذا شيء يمكن االعتناء به . هذا هو المهم على الطريق الصحيح ويثبتنايرحمنا 
. العالم كله في حالة  يمكنهم رؤية هذا ، ولكن ]الفيروس[ فقط. ال المعنوية األمراض شيء عن مشغولون بهذا الفيروس بينما ال يعرفون 

للناس ، حتى  ضروري اإلمتحان اهذ كان لك. لذالمعنوية . هذا ال شيء بالمقارنة مع األمراض  الذعر إليجاد طريقة للتعامل معه من
ينسون ، ولكن بمجرد انتهاء القضية ، سأنهم يعودون  . قد يبدو األمر كما لو . لسوء الحظ ، لم يفعلوا ذلك بعد يعودوا إلى أنفسهم قليالً 

. أن تكون  كل المعاناة التي عانوا منها ستذهب سدى لكنو. حدث هذا أو ذاك ،  حدثقد ينسون أن كل هذا . سنفوسهم ويعودون إلى 
 دائما وعلى كل األمور .خير ، والحمد من شكر لما يحدث ال. هذا اهم شاكراً هلل 

 
. هل يمكن أن يكون هناك مرض أسوأ سيأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف  آخر الزمانالكريم ، في  نبيناالناس ، البشر ، كما قال 

. كانوا هم الذين قاموا بتدريس أعمال منحرفة  ( في أوروبا وانتقل إلينااألدبضالل وسوء ال؟ بدأ هذا الفيروس )أي فيروس  من هذا
.  بالفعل ينكرون هللا . ثم يطلبون رحمة هللاومن .  . لقد أدرجوا هذا في دروسهمسنوات  أعمارهم ثالثة أو أربعةألطفال ال تتجاوز 

معجزة عظيمة ، هو حدث  ما. إن الدنيا عقاب ب ةمقارنبالكون أسوأ عقاب اآلخرة سي، ومع ذلك فإن ه الدنيا سيعاقبهم هللا عز وجل في هذ
، في حين أن الذين ال  سيكونون محفوظين. الذين يفعلون ذلك  يوم القيامة ، حتى يعودوا ألنفسهملبروفة . طبيعتها هي  معجزة من هللا

. إيماننا  ايماننا. هللا يحفظ إيماننا ي. هللا يقوال في الدنيا وال في االخرة ولن يحصلوا على أي فائدة  سيمرون فارغين يعودون الى رشدهم
. هللا يحفظنا بدون فائدة . والباقي  اإليمان هو أهم شيءمغادرة هذه الدنيا على .  وحيثما كانمن نفسنا. سيحدث الموت بالتأكيد متى  أهم

. إيمان معظم الناس إما  الشياطين باستمرار هؤالء تم مهاجمته من قبل.  إيمان المسلمين تماما لقد اصيب.  إن شاء هللا، ويقوي إيماننا 
 . من هللا التوفيقو . يقويه ويحفظه، هللا يرزقنا اإليمان .  مشوه ، أو ليس لديهم إيمان على اإلطالق

 
 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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