
 

 

    

	وال تنسوا هللا مع البسملةكلوا 

 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

اكُلُواْ َواْشَربُواْ َوالَ تُْسِرفُو  
 أنھ. یمكنك أن تفعل ذلك طالما  بقدر ما ترید كل واشرب.  حراماإلسراف ". "كلوا واشربوا وال تسرفوا  یقول " عز وجلهللا 

،  لك امفیدبعد ذكر اسم هللا سیكون  األكل.  إیمان للقلبوللجسم  اصبح مفیدیمع البسملة وإن شاء هللا س كل لذلك. هللا  في سبیل
 . دون ذكر اسم هللا سیكون ضارا للجسمب األكلولكن 

مشي یالنصل ویغطس . المزارع  ، الثیران والجاموس مع الخیول یحرثون. كانوا  تحرث الحقل في الماضي كانتالحیوانات 
،  مع ذلك.  . ذلك الوقت كان مفیدا ولم یكن ھناك الكثیر من األمراض لةالبسمب. كانوا یحرثون ویزرعون  الحیوان خلف

النصف  ویھدرون ھنصف یستخدمون، یشترون ھذا الزرع . الناس یزرعون ویزرعون ، یزرعون .  منتشر اآلن اإلسراف
 . والحسیة المعنویة. كما تتزاید األمراض  ضامربالكثیر من األالجسم  یصابھذا السبب ل.  اآلخر

نحن  " ون. یفكر، ویفعل ما یشاء " ھذا أخضر لوج هللا عزسیجعل  " عندما یزرعونعقولھم  یمر ھذا في، ال  ، كما قیل ھنا
 . في حین أن هللا عز أي شيء آخر یفكرون في!" ال كل ما في األمر وھذا  تبرعم، ثم  األدویة واألسمدة الكیماویةب نحقنھا

. وإال فإنھا یمكن أن تنمو كثیرا ولكن  لة ومع ذكر هللامفید للناس عندما یكون مع البسم ھذا.  یجعل ھذه األشیاء تنبت لوج
الزمان إنھ آخر ؟  . ولكن ماذا یمكنك أن تفعل یصبح ضارا للجمیع وعندھا. ینسون هللا الضرر الناس یستخدمون جمیع أنواع 

ترك ھذه ت. لن  إن شاء هللا یظھر المھدي علیھ السالم . على طول الطریق حتى ذاكستمر ھی، وسفي طریق لقد دخلنا  اآلن ،
 . ذلكمن  ٪5أو  ٪1یمكنھم القیام  ال ، ولكنیحاولون  . وإال البعض األنواع من األشیاء بعد ذلك

. ال یستطیعون أكل  حتى أكل الخبز ھم، ال یمكن جمیعالاألطفال و،  بعض الناسمن حكمة هللا أن ترى كعقاب ،  یحدث كل یوم ذلكنرى 
 . ذكر اسم هللا وھذا یضر الناستتفعل الشر عندما ال  ستكون.  ، وال یمكنھم تناول أشیاء أخرىالبندورة ، وال یستطیعون أكل  القمح
  ومن هللا التوفیق . . ضیع إن شاء هللایال  سیكون شفاء. بالبسملة اطعموھم األطفال  ما تأكلون وتطعمون. إن شاء هللا عند هللا حفظنا

	الفاتحة .
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