
 

 
 
 
 
 
 
 

 الضرر غیر مسموح في اإلسالم
 

. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز 

 الداغستاني ، شیخ محمد ناظم الحقاني ، مدد . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .
 

 في صحبتھ والحدیث الشریف یقول نبینا الكریم
 ال ضرر وال ِضرار

. اصولھ. كل شيء لھ "رارال ضرر وال ِض "یقول  ملسو هيلع هللا ىلص إلحاق الضرر بأحد. نبینا الكریمب یسمحدین االسالم دین الخیر والجمال. ال 
شروط معینة حتى ضد األعداء. ال یمكنك التصرف كما یحلو لك ، وفقًا لنفسك. ال  ھناكھذا السبب ل .اإلسالم دین الرحمة والجمال

 .كبار السن والشباب. ال یمكنك أن تؤذیھم. لذلك فإن دین اإلسالم ھو دین األمان. إنھ دین جمیلبلمس ایمكنك 
  

ذ آدم علیھ السالم حتى نبینا الكریم ھو فطرة ، وخلق اإلسالم على أساسھا حتى ینفع الناس. كل شيء منال البشر على هلالج لج خلق هللا
ْسَالُم". ال توجد دیانات مختلفة ، كلھم  ِ اْإلِ وبما أنھم إسالم أیضا فال ضرر فیھم. ال  .واحد. ال یوجد أي تغییراإلسالم. "ِإنَّ الِدّیَن ِعندَ �َّ

أن  كیمكن لكتب السماویة األخرى المحرفة أنھقال في ا. یُ البقیة عاقب ، وال شيء یعاقب علیھیوجد إذن لإلیذاء. من یستحق العقاب یُ 
 .ملسو هيلع هللا ىلصمنذ آدم علیھ السالم حتى نبینا الكریم  كما ھولكن جمیعھا أوامر تم تعدیلھا الحقًا. وإال فإن كل شيء جاء وتؤذي الناس. 

 
 ویتبعون الشیطان ، فإنھم ال النفس. عندما یطیعون نفوسھم، حتى ال یطیعوا وا نفعًا للناس لیبتعدوا عن الشرھذه الكتب واألنبیاء أرسل

الحق والجمال إن شاء هللا. بالطبع ، ال یمكنھم التحكم في  هللا یریھم .لناسویھدي احفظنا هللا یأحد. ینظرون إلى أي شيء وال یرحمون 
  .وال نتبعھا نفسناإیماننا. نرجو أن نحمي  ويیق طاعة أوامر اإلسالم وتعلیماتھ. هللاب كم بھا یأتیانحالنفس والت. السیطرة على نفوسھم

 ومن هللا التوفیق . 
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