
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 هلالج لج الشفاء من عند هللا

 

. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 
مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز  األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا،

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

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 َوإِذَا َمِرْضُت فَُھَو یَْشِفینِ 

 

 خیر. كل شيء خیر، كل شيء یر لبعض الناس. بالنسبة للمسلمین، وخالناس. المرض معاناة لبعض هلالج لج من عند هللا الشفاء
 المراتب.، ترتفع ذنوبارة. وإذا لم تكن ھناك صبح كفّ غفر وتُ تُ  ذنوب،إذا كانت ھناك  ،للمؤمنین. إذا مرضت

 

ام ھو أنھ یقي من كأن فائدة الزُ  ملسو هيلع هللا ىلصي ومن المنظور المادي. یقول نبینا الكریم انكل شيء لھ فائدة من المنظور الروح
كل شيء بحكمة. یجعل  هلالج لج. خلق هللا بالُزكام، فإن المجانین ال یصابون الحقیقة، إذا نظرتاألمراض العقلیة والجنون. في 

 .بھ التالعبالناس األمر أسوأ من خالل 
 

على الفور إلى العملیات لكن الناس یفضلون الذھاب و، یجب علیھم بالطبع تناول الدواء. ، عندما یشعر الناس بالمرضلذلك
یتأثر بالحالة  وا إلى ھذا الحد، ألن الجسمیذھبال أن على الناس . یجب ةصغیر ألموراختبارات الدم والخزعات الجراحیة، 

تختفي س هلالج لج.،  فعلیك أن تتوكل على هللا ، فسیحدث شيء ما. وإن كان ھناك شيءیة لإلنسان. إذا لم یكن ھناك شيءانالروح
 .لكدون أن تالحظ ذ

 

، . حتى لو كنت تتناول دواءً هلالج لج وتطلب الشفاء من هللاهلالج لج أن تسأل هللا  یجب. هلالج لج علینا أن نعلم أن ھذه األشیاء من عند هللا
، الشفاء یأتي من الدواءلكن إذا كنت تعتقد أن و. یجب أن نستخدمھ كوسیلة. هلالج لج من عند هللا الشفاءلیس من الدواء.  الشفاء

 .حفظنا هللا ن ضارا لك،یكون لھ أي فائدة. سیكوفلن 
 

، فال لكي یشفیك. وإال، كما قلناهلالج لج ه . علیك أن تتوسل إلیھ وتدعوهلالج لج هللا ھو الشافي ولكن الشفاء،العالج ضروري.  ،بالتأكید
 .یة. حفظنا هللاانفائدة لك وال فائدة روح

 

 لیكونوا أكثر وحشیةهللا عز وجل إمكانیة  یعطیھمإیمان؟"  عندھمیقول الناس "كیف یشفى غیر المسلمین ومن لیس  ،طبعا
غفر لھم، غفر لھم. إذا أرادوا أن یُ ، ألنھ لیس لدیھم ما یُ . سیتم محاسبتھم بعد ذلكوھذا ما یفعلونھالمزید من الكفر. والقیام ب

 .یرحلحسن، سیتأفضل. من ال  فھذا ،. من یتحسنالدنیا ه، فإن ھذه األمراض وكل شيء سیبقى في ھذطالما أنھم ال یتوبون
 

. حفظنا هللا. هللا "نفع لنا وفیھهلالج لج تقلق عندما تمرض. یجب أن تفكر "ماذا علینا أن نفعل؟ إنھ أمر هللا ، ال داعي للقلق. ال لذلك
لقد صنعوا ھذا  .، إنھ من ..."ك أن تفعل؟ "إنھ من ھذا المیكروبولكن ماذا یمكن .كثیر من الناس مرضىاللمرضى. یشفي ا

یأتي الموت بعدة طرق. ومن  ، أو القلب،الفیروس ،سیموت الناس. وإذا كان موتھم بسبب المیكروبهلالج لج. المیكروب بأمر هللا 
 .أضعفسیكون إیمانھ  ،من ذلك فھو مخطئ. حفظنا هللایأتي یظن أن الموت 

 

ذین من المفترض أن ، أولئك الأمامنا، وال دقیقة للوراء. لذلكیأتي، لیس ھناك دقیقة أمر هللا. عندما ، هلالج لجالموت من عند هللا 
هللا  یقولھكل ما  .للكثیر من الخوف داعيھناك  سیموتون. أولئك الذین لیسوا كذلك، لن یموتوا. لذلك لیس، یموتوا من ھذا

ومن هللا   .مع إیمان إن شاء هللا ناأن یعطی نرجوجمیعا حیاة مدیدة وجیدة. یرزقنا هللا هلالج لج.  نؤمن بھسیحدث. یجب أن  وجلعز 
 التوفیق. الفاتحة.
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