
 
 
 
 

 
  

 

 هللا هو أحكم الحاكمين
 

 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
 

. لقد نشر هللا هذه الحالة )أي الفيروس التاجي( في جميع  . الخير والشر من عند هللا أركان اإليمان ركن منمن هللا" هو  " خيره وشره
أو  هذا. يسأل الناس ما يجب القيام به ، ويتخذون االحتياطات قائلين دعونا نفعل  يتم اكتشافه فيه. ال يوجد مكان في العالم لم  أنحاء العالم

هذا هو أعظم  -هللا عز وجل الذي أرسلها إلينا  تدعوأن هو ، ولكن األهم من ذلك  بكل دقة. في الواقع يجب اتخاذ االحتياطات  ذاك
. هللا عز وجل ويرحمنا يشفق علينا. يجب أن نضع أنفسنا في وضع جيد ، حتى  نتوب. إذا كانت هناك ذنوب ارتكبناها ، يجب أن  احتياط
 . يزيل هذه اللعنة عنا من هللا أننرجو 

 
وهذا  -ال شيء غير ذلك  - فقط سالمته الشخصيةب فكري اإلنسان.  وا إلى طرق أخرىؤهللا بالفعل ، وقد لج واما يسمى بالمسلمين قد نس

، من هللا ، ويطلبون أجرهم من هللا. ويؤكد المسلمون أن هذا قادم  إن شاء هللا ستكون جيدةولكن . تبدو سيئة ،  الناس تحذير من هللا إليقاظ
 ناجدالذي و] الحال ا. هذمقام تؤذي مسلم ، هناك أجر ، أن شوكة قًُدرل. حتى ]إذا[  لمؤمنينلهللا خير يجعل كل مصيبة أن في [ حين  ]في

مون ، هذا أمر لً س. بالنسبة ألولئك الذين ال يُ  هلل يسلًم. يصبح خير لمن آمن باهلل ، الذي  الخير ، إن شاء هللاتلقي من أجل  هو[ أنفسنا فيه
 ال فائدة منها .استمر في طرقه القديمة ، وجميع المشاكل التي يمر بها وسيئ ، ]أي ،[ إذا لم يأخذ درًسا منه 

 
هللا عز  جعل. لقد  هللامن المرء ليس من الدواء بل  يتم شفاء. عندما  أتي قبل االحتياطاتيهللا  التوكل على.  هلل نُسلًملذلك من المهم أن 

. ألننا ال نقضي الكثير من الوقت  في كل ما يحدث ، لم يستيقظ الناس بعد لكنو، ؤمن به بثبات تعليك أن داخل هذا الدواء . وجل سر 
لديهم أقنعة وقفازات ويرون أنهم  -ذكرون هللا . ال يزالون ال ي هدنا الناساباألمس بسبب الرحلة ، ش. ولكن  بين الناس ، ال نرى هذا

 . سيكونون محميين
 

. هذا هو  هللا ويحميك عينكهللا ، حتى يالى توبة الأول ما يجب فعله هو  ومع ذلك ،. بأمان هللا ، حتى لو لم تفعل أي شيء ، فأنت  إذا شاء
.  . بسبب الخوف ، يصبحون مرتبكين وال يعرفون ماذا يفعلون . هذا ما ينساه معظم الناس سواء كانوا من الطريقة أم ال األعظماالحتياط 

 أنالمرء  يجب على.  هذامن  جعلنا نعانيطلب منه أال ينو ندعو. ومن ثم يجب أن  أهم شيء أن تدرك أن هللا عز وجل هو من خلق هذا
. لقد ظهرت في البداية في ظلم . ألنه حيث نشأت هذه اللعنة في مكان كان فيه  ، حتى ال تؤثر هذه اللعنة علينا توبيتوسل إلى هللا وي

كعقاب  الحالل هذا ارستم ا. إن الظلم األسوأ هو إيذاء المؤمنين ، لذلك  نتوب ونطلب المغفرة لذلك.  األماكن التي وقع فيها معظم الظلم
 . من هللا التوفيقو.  إن شاء هللا، . هللا يهدي الناس ويحفظ المسلمين سيزول وبعد ذلك وبإذن هللا ، . التوبة تجعل هذا أخف ، ثواب وليس 

 
 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر1414 رجب 3-2020/22- 17 


