
 
 
 
 

 
  

 

 سبب المرض
 

 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
 

.  . على المرء أن يأكل ما هو حالل حتى ال يصاب بالمرض لمرء أن يهتم بما يأكلها يجب على. والحمية رأس الدواء ،  بيت الداءالمعدة 
عليك .  المعدةفي مرض هو ما حيث أن الهي نفسها في مكان  والمعنويةالمادية  صلى هللا عليه وسلم أن األمراضكريم كما يقول النبي ال

سيتم الحفاظ على  ،سيفيدك لك هللا أحله . األكل مما  يجب على المرء أن يأكل ما هو حالل ،على المرء أن يهتم بما يأكل  يجب: تها حماي
 . ولن يعاني المرءيرتاح صحتك . س

 
قليال. ما أكله الناس في الماضي ، ال  إختلفالناس أكل .  قوةورزقك المنفعة في كل شيء ، ال رزقكمن أفعاله ، ألن هللا  المرءيعاني 
. البعض غير قابل للشفاء ،  جميع أنواع األمراضب تُصاب..."  نشعر بالمرض، ونحن  وكذاأو  حدث لنا كذا" ه اليوم ، ثم يقولونيأكلون

. بالطبع ، قد ال يموت  ، ويتلقون الشفاء ، ولكن هناك الكثير من األمراض التي ال يمكن عالجها ، لسوء الحظ اضهبع فيلكن هللا يساعد و
. ذلك  ن يحدثأل داعي. ليست هناك  المرء بسبب المرض رغم أنه غير قابل للشفاء ، لكن الشخص قد يعاني منه لسنوات أو طوال حياته

 . هللا أمانةإن اإلساءة إليه يؤذيك ويؤدي أيًضا إلى خيانة  إنه عمل صالح أن تهتم به ،. كأمانة لقد منح هللا هذا الجسد 
 

. األشياء التي تأتي من  . خاصةً اآلن بعد أن أصبحت هذه أطعمة حديثةأكله ذلك من الضروري االهتمام بما يجب عليك أكله وعدم 
.  بسعادة اونشربه االطعام والمشروبات من جميع األنواع ، ونحن نأكله. يرسلون  من غير المعروف حقًا ما هي -أمريكا ، أوروبا 

لكل موسم هناك نوع مختلف من الطعام  -من األصناف  الكثير. خلق هللا  الجميلة ويذهبون إلى أشياء غير ضرورية رزاقنايتخلون عن أ
.  . كل يوم يأكلون القش من القش تمل. الحمير ال  لحيواناتالحمير أو ا تناسب. هذه ]األطعمة الجديدة[ بعيدة عن ذلك ، ولكنها  المناسب

، ما هو حالل يرزقنا . في كل موسم يجب أن تؤكل أشياء مختلفة. هللا  هل من الممكن أن تأكل نفس الشيء كل يوم؟ يجب أن يكون مختلفا
 . من هللا التوفيقو.  وما قد نأكله يشفينا ، إن شاء هللا

 
 الفاتحة .
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