
 
 
 
 

 
  

 

 الشفاء من عند هللا
 

 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
 

معروفة. ال. هناك الكثير من األمراض غير أيضاقد زاد كل شيء قد تدهور. حالة كل شيء مشوشة. عدد األمراض  هذا هو آخر الزمان .
بدالً  الدواء. عندما تضع ثقتك في  هذا ألن هللا يريدك أن تصاب بالمرض ." ساعدإن األدوية ال ت " صف األطباء الدواء ، ويقول الناسي

 .  هللا أن يصبح شفاًء لك نطلب من"هللا يعطي سّر الشفاء لهذا الدواء". يجب أن  . يجب أن تقول من هللا ، قد ال تشفى من هذا الدواء
 

المريض  ونحوليثم آخر ، ومن هذا  يجربون.  ، ]مع ذلك[ ال يحدث الشفاء دواء فوق دواءاآلن ، يمكن أن يعطوا  ىخالف ذلك ، كما نر
عليهم أن يقولوا ذلك مع البسملة ]مع العلم[ أن الشفاء ليس  يجبفي الواقع ، كان هذا لم ينفع ".  ، نافعهذا  " ونويقول إلى خنزير غيني

. بعض الناس يأخذون هذه الحبوب  ا يجب أال يعتادوا على هذه الحبوب. كم في هذا ، بل باهلل ، ]وهذا[ هو مجرد وسيلة ، ثم يأخذ الدواء
، ألن نظامهم أصبح محصناً ضد  تعملال  يمثل الفواكه المجففة والمكسرات ، ]وبعد ذلك[ في وقت الحق عندما يحتاجون إليها حقًا ، فه

 . هذه الحبوب
 

الصدقة ترد البالء صدقة شفاء . يقول النبي الكريم صلى هللا عليه وسلم " في اعطاء ال.  الشيء المهم اآلخر بجانب هذا هو إعطاء الصدقة
. هذا شيء  صدقة، ومع ذلك فهم ال يعطون  ةالطبيب الوصفاتيدفع الناس الكثير من المال عندما يتعلق األمر باألدوية ،  ".زيد العمر وت

 . همل: فالناس ال يريدون أن يعطوا الخير ، بل ينفقون على أشياء ليست جيدة  غريب
 

. عندما ال يكون هللا مصدر إلهام للطبيب ، فإنه  الخاص به هأدبفي التصرف ،  ةه الخاصت. كل شيء له طريق معنى لكل شيءهللا جعل 
.  . هذا يجلب مشكلة أخرى ومعاناة حين يكون المريض على ما يرام. قد يسبب الطبيب مرًضا آخًرا ، في  في الغالب يفعل الشيء الخطأ

 . من هللا التوفيقو.  . هللا يشفي الناس ، إن شاء هللا هللاحفظنا 
 

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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