
 

 

    

 یجب أن نكون شاكرین على األمراض
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

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

 ونعتقدی البشر، ولكن  ، إلى الجنة هللا الجمیع إلى الخیردعا .  . الناس یعانون من أفعالھمبشكل رائع جدا كل شيء  وجلخلق هللا عز 
 . هللا ویأمر بھ ما یرید یتبع. الشخص الذي یؤمن با: ھو الذي  ذكيالشخص ال. الشخص الذي یؤمن با: ھو م من تلقاء نفسھ اءذكیأ مأنھ

نفلونزا. : برد واخفیفمرض ، یحدث  حكمة هللا إنھا،  الشتاءفصل . عندما یكون  دنابالأربعة فصول في . خلق المناخ  خلق هللا كل شيء
ً نظیفصبح ت، ذنوبك التكفیر عن  یتم يوالمعنالجانب  . للناسمادیة و معنویةفوائد لدیھ   ذنوب ترتفع مقاماتھم .. أولئك الذین لیس لدیھم  ا

 .ذنب عبد بال  وال یوجد ذنوب م، الجمیع لدیھ بالطبع

،  . فمن حكمة هللا سوأاألمنع األمراض ت اأنھ حیثفوائد  الھ.  أشیاء مثل نزالت البرد واألنفلونزا لیس لھا منفعة مادیةأن الناس یعتقدون 
كلما یحدث  يكتشیلكن اإلنسان و.  سوأاأل، وھذا یؤدي إلى الوقایة من األمراض  من الجسم عندما یحدث ھذا المرض تخرجبعض المواد 

ذا ك. عندما یحدث ھ شكر نعمة". ال الحمد : . علیك أن تقول " مرضب تُصابعندما  شاكراولكن أن تكون  تشتكي. یجب أن ال  شيء
 : یقول	عز وجل. هللا  شاكرینال تكون منیزید عندما "الحمد :". قول تأن  یجبمرض أو مشكلة 

 لَئِن َشَكْرتُْم ألَِزیدَنَّكُمْ 

عندما یحدث ھذا  وترضى " الحمد : " قولعلیك أن ت.  كون ھناك نعمةتشاكرا عندما  ، علیك أن تكون لذلك".  لئن شكرتم ألزیدنكم" 
 . المرض أو أیا كان

ا  لكنھو،  واحد كلھا، الحقیقة . في وما الى ذلك ، ة قردال انفلونزا، ، انفلونزا الخنازیر الدجاج أشیاء كثیرة مثل أنفلونزا ب، یخرجون  اآلن
حاول تزید األمر سوءا بینما تھذا المرض وتقوم بتغییر .  ، والمرض یأتي من أفعالھم تتدخل في ذلك التي أخذ أشكاال مختلفة مع الناست

 . ، شاكرینحامدین ان نكون  علینا.  هللا إن شاء هللا من عند ان نرى بأنھا نعمة علینا،  ان نرى ھذه األمراض بأنھا مفیدة علینا.  عالجھ

من  یحفظناھذا من شأنھ أن .  : العظمة. نقول  من أشیاء أكبر من خالل أمثال ھذه المضایقات الصغیرة نویلحسن الحظ أننا محم
الوعي  یرزقنا جمیعا. هللا معاصي ، عندما ال یكون ھناك ھم بوذنالتكفیر عن  یتمأخف عندما  یصبحون. ألن الناس  الشرور األخرى

 التوفیق .ومن هللا  . على كل شيء إن شاء هللا وا على الفورعترضتو اشكوت ال،  حتى نتمكن من التفكیر في ھذه األمور والذكاء

	الفاتحة .
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