
 
 
 
 

 
  

 

 أسباب األمراض
 

 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
 

 ،رغباتهم )الذات الفردية ، النفس(عندما يفعلون  نيافي كال االتجاهين جسديًا وروحامتأخرين الناس  ى. يبقدائمة وعافيتناهللا يجعل صحتنا 

أكل بعض أكثرت من . إذا  كل شيء يجب القيام به وفقا لمقياس معين ، إلينا جسدنا . هللا عز وجل أوكلالتقدم هم غير قادرين على إن

ما  المرءمرض ، ]و[ ثم يتساءل ال يبدأ ذلك. عندما يحدث  تأكل أشياء أخرى ، فإن نظام توازن الجسم يصبح غير متوازن ولماألشياء 

 . المرضبتسبب له الذي 

. األمراض  صلى هللا عليه وسلم ، بإذن هللا ، لن يحدث أي مرض خطير ، أو عدم الراحة أيضا ما ذكره نبينا محمد تإذا اتبع الحقيقةفي 

. أعظم النفس : القلب والسكري والمشاكل في عروق الدم ... يحدث هذا بسبب وجود نظام غذائي غير متوازن وطاعة  السيئة تتزايد

". يجب على الشخص أن  ، اترك الطاولة غير ممتلئمليئة ومعدتك جوع ، وال تترك الطاولة تال تأكل حتى  نصيحة لنبينا محمد هي "

. تناول الطعام بشكل طبيعي ، وتناول القليل  كيف يرى رأسه األشياءلن يأكل وفقا أليكون لديه بعض ضبط النفس ، وليس هناك حاجة 

 . من الطعام ، يساعد الجسم على هضم الطعام بشكل أفضل

. عندما  . األمراض هي لتطهير الناس . هنا السم هو األمراض التي ذكرناها ذلك ، فإن استهالك الطعام بشكل مفرط يجعله ساًماخالف 

. هذه  هذه األمراض لتطهيره عز وجلهللا  هإلى هللا وال يتبع نبينا صلى هللا عليه وسلم ، عندئذ يعطي يسلملنفسه ، عندما ال  المرء يسلم

 .ذنوبنا  كفارة على ا. إنه أيضا كفارة للحياة القادمةاألشياء هي 

 يركضون خلف آخر الزمانلذلك ، فإن الناس في هذه الدنيا وفي اآلخرة ايضا . في  يسلم لنفسه هو دائما في الخسرانالشخص الذي 

 يجب.  مشاكلالجدون أنفسهم في يوتحدث كل أنواع المعاناة ، خلف نفوسهم ، . عندما يركضون ترغب به نفوسهم نفوسهم ويفعلون ما 

بشكل أساسي أكثر من  معنوية. هذه الفوائد هي فوائد  ، هناك الكثير من الفوائد له بنفسهالمرء  يتحكم. عندما  المرء أن يكون حذراعلى 

 ومن هللا التوفيق .  . إن شاء هللااآلخرة ، في و في الدنيا مرتاحين! نرجو أن نكون  السيطرة على نفسنا على يعيننا. هللا  الفوائد المادية

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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