
 
 
 
 
 
 
 

 بیماری مورد 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .﷽    أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. 

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 هللا، مدد يا مشايخنا، مدد يا رسول هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 نظرجسمی هم از  نظردائم کند. انسان ها عقب باقی ميمانند، هم از  مان را عافيت و سالمت هللا

د. هللا ننيست رفتن باال به قادر آن از پس آنها. دهن می انجام رانفس شان  های خواستهآنها  منوی، وقتی که

داده است، هر چيز را الزم است به اندازه انجام  امانتيک  عنوانعز و جل اين وجود را به ما ها به 

 ايينپوجود انسان  تعادل قطعا  ، بخوريدنه  ها ديگر بعضی از و بخوريد زيادی چيزها از بعضی اگربدهيم. 

آنها می پرسند که اين بيماری  سپس و د،نشو می شروع ها مريض افتد، می اتفاق اين وقتی. گرفت خواهد

 .اند آمده کجا ازها 

 

به خوست هللا، مان نصيحت می کند پيروی شود،  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر آنچه که اگر حقيقت در

 قلب،: زياد می شوند بد های بيماری. آمد نخواهد هم ناراحتی هيچ و داد نخواهد رخ جدی بيماری هيچ

نفس  از و نامتعادل غذايی رژيم يک داشتن دليلاتفاق ميافتد به  اين...  خون های وريد با مشکالت ديابت،

 يستيد،ن گرسنه که زمانی تا" که است اين مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرنصيحت  بزرگترين .کردن اطاعت خود

 نترلک انسان الزم است". نکنيد سير کامل را شکم نکنيد، ترک کامل شکم يک با را ميز[ و] نخوريد، غذا

 معمول، طور به غذا خوردن. ردبخو غذافکرش حاکم نيست که با توجه با  الزم باشد، داشته را خود

 .کند هضم زيباتر را غذا که کرد خواهد کمک بدن به کمتر، کمی خوردن

 

 سم اينجا در. .شود می سمی، کنيممی  فاسرا غذايی مواد ازهنگامی که  صورت، اين غير در

 ودخ انسان يک که هنگامی. است انسان کردن تميز برای بيماريها. کرديم ذکر ما که است هايی بيماری

پيروی  مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر و کند یتسليم نم هللا به او که هنگامی کند، می تسليم شخود نفس به را

 بعدی ندگیز برای نيز اينها. کند شپاک نکهبراي به او ميفرستد را ها بيماری ايننمی کند، هللا عز و جل نيز 

 .هستند ما گناهان کفاره آنها. هستند کفاره

 

 رضر در آخرت، در هم و دنيا اين در هم دائمی کند، می تسليم شخود نفس به را خود که انسانی

و باال پيدا  اذيتهر جور نفس خودشان ميروند و  اتاحتياج آخر زمان دنبال انسان های بنابراين،. است

لی خيدمان است، فايده خو کنترلحاکم نفس مان زير  الزم است خيلی دقت کنيم. هنگامی کهمی کنند. 

است. هللا ما را کمک کند که نفس مان  مادی مزايای از که معنوی مزايای بيشتر مزايا اين. بزرگ دارد

  زير حاکم مان داشته باشيم! انشاءهللا ما در اين دنيا و در آخرت راحت باشيم. 



 

 

 

 

 

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹ ذيقعده ۶


