
 

 
 
 
 
 
 
 

 جسمنا أمانة
 

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

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

ه ما یفیدع. یجب أن یبحثوا مانةعتناء بھذه األأمانة لھم. علیھم اإلھو  كل شخص م. جسأمانة تقویم. إنھأحسن  خلق هللا الناس في
قد أعطاك جمیع أنواع التعلیمات للمحافظة على صحة  هلالج لجعلیك أن تحافظ على صحة جسمك ألن هللا ویبتعدوا عن األشیاء التي تضره. 

. یمارسون الریاضة ویأخذون أشیاء غیر امنھ ونھربھم یلكنو، روحانیا وجسدیًا للبشر ا مفیدةوأھمھا الصالة والصوم. كلھ .كمجس
 .طوال حیاتھم. یجب أن یكونوا حذرین ةصحی بلطف وبطریقةھم مأجسا أي األمانة ،للجسم ، في حین یمكن للناس استخدام ھذه  مفیدة

  
جامة. حالالصوم. وھناك ملسو هيلع هللا ىلص نبینا  ضرر على اإلطالق. ومن سنن، ال النفع للناس فقط تجلب اإنھملسو هيلع هللا ىلص. ھناك أمور من سنن نبینا الكریم 

. الحجامة مفیدة للناس. اآلن ھو أفضل وقت في السنة للحجامة. إذا كانت ھناك حاجة ، فیمكن القیام بذلك في أوقات أخرى ھااآلن وقت
ل الناس یقو .مرتین في السنةب، فال بأس أكثرتكفي للناس. إذا كان شخص ما مریض ویحتاج مرة واحدة في السنة  الحجامةلكن وأیًضا. 

ال . مھمخطأ. الدم  ھذالكنھم ال یفھمون شیئًا عنھا. یفعلون ذلك مرة في األسبوع أو مرة في الشھر. و، إنھم متخصصون في الحجامة
من األمراض. ویجب أن  یرالكثتحمي نفسك من سملسو هيلع هللا ىلص. سنة نبینا الكریم  تكون قد أحییتالحجامة ب ما تقوم. وبعد ذلك عندداعي إلھداره

 .فضل بعد سن الثالثیناألھناك ضرورة.  دون ھذا السن إال إذا كانلمن  للقیام بھاسنة. ال داعي  الثالثینیكون عمرك فوق 
  

. الحالةھذه في  ةمفید االدم یضخ. یضخ الدم مما یعني ارتفاع ضغط الدم. إنھ أن یقولضغط الدم. نبینا الكریم  عالج لھا ھي أكبر فائدة
. بینما یأمل اإلنسان تسلب األمانة، فإنك ا. عندما تربح منھالوھا إلى عمل. یستفیدون منھ، حوّ من الفوائد األخرى. لكن كما قلنا الكثیرلھا 

 .سنة نبینا الكریم ، فقد تصیبھ بمرض عندما ال یكون ھناك نظافة تامة. ومن ثم فأنت مسؤول عن ذلك وتأدیةالصحة ب
  

. من ذلك نعاجیدین. یمكنك البحث واختیار األفضل في كل شيء. ال م إختصاصیین. یجب أن تبحث عن أمانتكك ھو م، جسكما قلنا
ك إن شاء هللا. هللا مجسأمانتك، خطأ. یجب أن تحترم وتحافظ على  ھذا"أنا درویش. ال بأس بأي حال من األحوال ".  ال تقولیجب أن 

 ومن هللا التوفیق .   .ة. نرجو أن نؤدي سنن نبینا الكریم بقدر ما نستطیع إن شاء هللالعافیو یرزقنا الصحة
 

 الفاتحة .
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 زاویة أكبابا، صالة الفجر


