هللا هو أحكم الحاكمين
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 .
" خيره وشره من هللا" هو ركن من أركان اإليمان  .الخير والشر من عند هللا  .لقد نشر هللا هذه الحالة (أي الفيروس التاجي) في جميع
أنحاء العالم  .ال يوجد مكان في العالم لم يتم اكتشافه فيه  .يسأل الناس ما يجب القيام به  ،ويتخذون االحتياطات قائلين دعونا نفعل هذا أو
ذاك  .في الواقع يجب اتخاذ االحتياطات بكل دقة  ،ولكن األهم من ذلك هو أن تدعو هللا عز وجل الذي أرسلها إلينا  -هذا هو أعظم
احتياط  .إذا كانت هناك ذنوب ارتكبناها  ،يجب أن نتوب  .يجب أن نضع أنفسنا في وضع جيد  ،حتى يشفق علينا هللا عز وجل ويرحمنا.
نرجو من هللا أن يزيل هذه اللعنة عنا .
ما يسمى بالمسلمين قد نسوا هللا بالفعل  ،وقد لجؤوا إلى طرق أخرى  .اإلنسان يفكر بسالمته الشخصية فقط  -ال شيء غير ذلك  -وهذا
تحذير من هللا إليقاظ الناس  .تبدو سيئة  ،ولكن إن شاء هللا ستكون جيدة  .ويؤكد المسلمون أن هذا قادم من هللا  ،ويطلبون أجرهم من هللا،
[في حين ] أن في كل مصيبة يجعل هللا خير للمؤمنين  .حتى [إذا] قُدًرلشوكة أن تؤذي مسلم  ،هناك أجر  ،مقام  .هذا الحال [الذي وجدنا
أنفسنا فيه] هو من أجل تلقي الخير  ،إن شاء هللا  .يصبح خير لمن آمن باهلل  ،الذي يسلًم هلل  .بالنسبة ألولئك الذين ال يُسلًمون  ،هذا أمر
سيئ [ ،أي  ]،إذا لم يأخذ درسًا منه و استمر في طرقه القديمة  ،وجميع المشاكل التي يمر بها ال فائدة منها .
لذلك من المهم أن نُسلًم هلل  .التوكل على هللا يأتي قبل االحتياطات  .عندما يتم شفاء المرء ليس من الدواء بل من هللا  .لقد جعل هللا عز
وجل سر داخل هذا الدواء  .عليك أن تؤمن به بثبات  ،ولكن في كل ما يحدث  ،لم يستيقظ الناس بعد  .ألننا ال نقضي الكثير من الوقت
بين الناس  ،ال نرى هذا  .ولكن باألمس بسبب الرحلة  ،شاهدنا الناس  .ال يزالون ال يذكرون هللا  -لديهم أقنعة وقفازات ويرون أنهم
سيكونون محميين .
إذا شاء هللا  ،حتى لو لم تفعل أي شيء  ،فأنت بأمان  .ومع ذلك  ،أول ما يجب فعله هو التوبة الى هللا  ،حتى يعينك هللا ويحميك  .هذا هو
االحتياط األعظم  .هذا ما ينساه معظم الناس سواء كانوا من الطريقة أم ال  .بسبب الخوف  ،يصبحون مرتبكين وال يعرفون ماذا يفعلون .
أهم شيء أن تدرك أن هللا عز وجل هو من خلق هذا  .ومن ثم يجب أن ندعو ونطلب منه أال يجعلنا نعاني من هذا  .يجب على المرء أن
يتوسل إلى هللا ويتوب  ،حتى ال تؤثر هذه اللعنة علينا  .ألنه حيث نشأت هذه اللعنة في مكان كان فيه ظلم  .لقد ظهرت في البداية في
األماكن التي وقع فيها معظم الظلم  .لذلك نتوب ونطلب المغفرة  .إن الظلم األسوأ هو إيذاء المؤمنين  ،لذلك تم ارسال هذا الحال كعقاب
وليس ثواب  .التوبة تجعل هذا أخف  ،وبإذن هللا  ،وبعد ذلك سيزول  .هللا يهدي الناس ويحفظ المسلمين  ،إن شاء هللا  .ومن هللا التوفيق .
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