
 
 
 
 

 
  

 

 العفو والعافية
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
دستور موالنا الشيخ  ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

. الخير والعافية من أهم األمور التي يجب طلبها ، وخاصة " اطلبوا العفو والعافية " قولي صلى هللا عليه وسلمالكريم  نبينا

. في هذه الحياة لتكون قادًرا على  جيدة ، وهذا شيء مهم بالنسبة لإلنسان أيًضا" تعني أن تكون بصحة العافية. " من هللا العفو

. هذه  هذه هي أهم األشياء للناسو ذلكأن هللا يحب  نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم يقول -قويًا وأن تخدم ، أن تكون صلًبا 

 . هي توصياته ونصائحه لنا

، ألن األجر ويأخذ ، المرء مقامرفع ي:  فوائدله .  ونعمة من هللا على عباده ضلفلكن بالطبع سيمرض الناس ، وهذا أيًضا و

لكن و.  الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينا، كما يقول  كأجر وثوابمكتوبة له  همرضتي ال يستطيع القيام بها أثناء األشياء ال

إذا مرض أحدهم ، وإذا كان هناك عالج له ، فيجب  صوا على عدم اإلصابة بالمرض ، ومع ذلكيجب على الناس أن يحر

مرض ، يجب أن نراقب ما نأكله ، الكريم أنه قبل أن ن نبيناومع ذلك ، يخبرنا  . العالج ويجدعلى المرء أن يبحث عنه جيًدا 

    ويقول النبي صلى هللا عليه وسلم . وذلك ألن ما يأكله الناس يذهب إلى المعدة ، ن هذا مفيد أيًضا في الوقاية من المرضإو

. يجب أن نأكل بقدر ما هو مطلوب  نأكل أكثر مما هو ضروري ، ألنه يجعل الجسد يمرضال أن  يجب". المعدة بيت الداء  "

 . صحتنال وننتبهيجب أن نرتب وفقًا لذلك ، نوازنه ،  لك. كل شيء فائض ضار ، لذ عتدالبإو

. الحركات التي يقوم بها اإلنسان أثناء الصالة كافية ،  في الصالة هيركات بحكمة هللا أيضا ، وأفضل الحالحركة مهمة 

م هو أيضا مصدر كبير يا. الص صيامالثم ، باإلضافة إلى ذلك ، هناك ومن .  بمعنى أن المرء ال يشتكي من اآلالم هنا وهناك

 . لتقوية الجسد بهاتين الطريقتين والمعنوية. يبين لنا دين اإلسالم بحمد هللا الطرق المادية  للصحة

. فهذه كلها لمصلحتنا ، وعلينا أن نشكر هللا أنه خلقنا مسلمين ، ولم  والمرض ، العافيةالمسلم  لفائدةالحمد هلل أن كل شيء 

والنبي صلى هللا  ونرى كيف يهاجمون اإلسالم. لقد ترك الناس إنسانيتهم آخر الزمان  وه ا. نرى أن هذالعاصين يجعلنا من 

]أي  هذا الحالعظيًما في هذه األوقات ، ألن هللا خلقنا في  والمعنويةفي األمور المادية  شكرنا. يجب أن يكون  عليه وسلم

 . من هللا التوفيقو . كمسلمين[

 الفاتحة .
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