
 كن حذرا ما تاكلھ

ال یتبع  امس ھو الموضوع الكبیر.ال تعتمدو علي من ان شا� الموضوع الذئ قلنا
 .االن االوالد ال یاكلون في بیوتھم في كل مكان.یریدون االكل فيدینكم

یش یفعلون الساندوالخارج.ھناك مطائم من امریكا او اوروبا.ال یسمونھا كامطعم.
لون خاص لھم.اصال اكلھم مش مرغوب بھ لكن یجعاو غیر ذلك.یطبخون بشكل 

د مادة و االوالد متعودین بھ.یبدو یضعون فیھ شیئا.ھذا الشیئ مش مناسب للجس
خروج الي معنویة.قبل ان تفتح ھذه المطائم ایضا ،كان الشیخ افندي ماكان یحب ال

.لیس ھناك او االكل في الخارج.یجب علي كل الناس ان یاكلو في بیوتھم اكتر
ي مھما الخروج مرة واحدة في الشھر او في السنة ،لكن اذا یكون كل یوم ،اكید ف

 النھایة یضر جسد االنسان.

ا في ،ال یراقبون كتیر بیتزااو  ھامبورجرالعالمات التجاریة االجنبیة مثل 
ي تركیا تركیا.یخدعون الناس حتي في االوربا.الحمد� ال یرغبون فیھ  الناس ف

.تجده المراة ل الجدید یرغبون فیھ.الن ال تطبخ االمھات في البیتكتیرا، لكن النس
صعبا و تقول اخرج و كل في الخارج.او تقول لزوجھا جیب الطعام من 

 د یتاثرون من دا.یصیب المرض للناس و  المرض مش معروفالخارج.االوال
 ون فیھكتیر.لذا ال تبقي المعنویة.في ھذه االطئمھ طعام لیس حالل.الناس یضع

بدن علم ال یفھمون.االن بدات ان تبحث الشركات دا و ظھرت االشیاء 
لو في یراقبون لكن مش كافي و مش امن.ینصحكم الشیخ افندي ان تاكالجدیده.

و الروح معا. البیت.،وال تاكلو في البیت كتیرا ایضا الن كثرة االكل یضر الجسد  

رعھ ه.الكل یاكلون بسعندما تاكل قطعة من الطعام علیك ان تلوكھ اكتر من مر
.عندما بدن مضغ.كلو بالمضغ. االسالم دین جمیل.یقول الدین یشبعكم بنعم هللا

دق تاكل بدن ان تلوك ال تاخذ اي طعم.الحمد� االسالم یري الناس حتي الي ا
لي ھذا ان كیف یعیش االنسان بشكل افضل.لذا علینا ان ننتبھ ا التفاصیل

 الموضوع.
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الطریق  لسون في جانبل : عندما تاكلون في المطعم ال تجالشیخ افندي كان یقو
لك سم.لذا  .اذا یشوف الجائع او الفقیر القطعة التي تضعھا في فمك ،الطعام یكون

قدر ھذا ال تمشون الي المطعم للتكبر او للمباھاة او للفرح انك تكل و غیرك ال ی
لفقراء لیس الطعام یكون لك ضرار.ابتعدو عن جانب الطریق.االكل امام ا

یقدر هللا جمیال.كما نقول لكل شیئ ادبھ.یظھر االسالم حتي الي ادق التفصیالت.
تحق لنا العیش بایمان طول العمر.ھكذا االنسان یعیش حیاتھ بشكل اجمل و یس

 اخرتھ ایضا.

 و من هللا توفیق الفاتحھ
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