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 َال تَْقَربُوا اْلفََواِحشَ 
 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، مدد یا ساداتي أرسول هللاسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا ر

ریقتنا الصحبة والخیر في . طلشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدددستور موالنا ا
 .الجمعیة

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 َوَال تَْقَربُوا اْلفََواِحشَ 

 

، بل حتى ال تقترب م فعل أو استخدام األشیاء القذرة. إنھ یحذر بطریقة ال تقتصر على عداألشیاء النجسةربوا ال تق" هللا عز وجل یقول
. كیف یمكن أن یأكل نفس الشيء ا الكحول ولحم الخنزیر. الفضالت، إنھ؟ بادئ ذي بدءھي. ما نجاسةالقذارة والتعني  "اْلَخبَائِثَ " .منھا

، ال یمكنك ا. إذا اقتربت منھا. ھناك أیضا القمار. كلھا في نفس الفئة. ال تقترب منھاتقترب منھ. لذلك ال یمكنھمالناس فضالت؟ ال 
 ا.ال یستطیع تركھ اأحدھالمرء البعض. عندما یجرب  اأسوأ من بعضھ كلھا. ااإلقالع عنھ

. 

 هلالج لج الفم. هللا یخرج منأیًضا. یبدأ التدخین بالفضول. ینظرون أثناء وجودھم مع األصدقاء ویرون الدخان یتصاعد  االتدخین من بینھ
تھا كریھة، ال حتى وإن كانت قذرة ورائح ،ولكن بعض الناس مھما كانت الحكمةنون. یكرھون رائحتھ وال یدخّ  ،یحفظ بعض الناس

 وھا".ربوھا" بل یقول "ال تق"ال تستعمل یقل لما. قول ال تقتربوا منھی، فإن هللا عز وجل كم. لذلك، من باب الرحمة لیمكنھم التخلص منھ
 .ا. لن تكون قادًرا على تركھاوتصبح مدمنًا علیھ ا، فستستخدمھإذا اقتربت

. 

تجعل ب سوى الخسارة. ونراھن من وقت آلخر". ال تقترب منھ! لیس لھ فائدة لك. ال یجل نراقبلقمار. "نحن فقط ل بالنسبةنفس الشيء 
تصبح قذرة. أنت ال تربح على أي حال. حتى لو ربحت شیئا فلن یكون لھ أي فائدة أو بركة. إنھ لیس سوى  أموالك النظیفة وسخة،

بل یسلب البركة. إنھ یدمر المنازل ویفكك  ة،. القمار لیس بركالمقامرة الحرامضرر. إنھ سم لك. لم یستفد أحد من استخدام أموال 
 .، ال تلجأ إلى أشیاء مثل القماراالُسر. حفظنا هللا. لذلك

. 

 إنھالكن ال یمكنھم.  و،الناس یریدون اإلقالع عن التدخینحفظھم. كثیر من هللا ی. كلیا، فإنھا تجعل الناس مدمنین إذا ذكرنا السجائر
أن الناس ال  ھو دلیل. أكبر اس التخلص منھفھو یجعل العالم بأسره أسیره وال یستطیع النا ،الشیطان. لذلك نجاسةمصنوعة من 

 .هلالج لج بإذن هللا ھالكن بعض الناس یتركونویستطیعون التخلص منھا بسھولة. 
. 

نون بحریة أثناء ومشروب أو شاي إلى مرحاض. ھل یفعل أحد ذلك؟ لكنھم یدخّ  سندویش، فكر في أخذ ھي النجاسةلتتذكر أي نوع من 
، في لما یفعلونھ في المرحاضیفعلھ الناس في المرحاض. ألن ما یدخنونھ ھو نفسھ  الذي الجنسوجودھم ھناك. ألنھ من نفس 

، حتى الكحول .نون فقط في المراحیضھم یدخّ ف، . لكي یرى الناسنجاسةعلى أنھا  ،هلالج لج بحكمة هللا ،ھو الدلیلھذا . االمرحاض یدخنونھ
ھا یتذكرونالع عن التدخین. إن شاء هللا سألولئك الذین یریدون اإلق نون. إنھ درس كبیرال أحد یشرب الكحول في المرحاض. لكنھم یدخّ 

. ةرام وقذا س. إنھنجاسة ا. أنا أدخن ھذا السم. إنھالنجاسة"ماذا أفعل؟ أنا أدخن ھذه  ھم، یسألون أنفسحتى في كل مرة یریدون التدخین
 ".الناس من حولي زعجتُ  اضر بصحتي. كما أنھتجعلني نتن وتؤثر على الناس. تث الھواء ولوّ ت
. 

"أرید أن أجربھا" ألنھ حتى الكبار ال یمكنھم اإلقالع عنھا عندما  البدایة. یجب أال یقول األوالد تجنبھا من ،یحفظ الناس. لذلك هلالج لجهللا 
في  یضعوھاال أن  یجب لتكون "قبضاي".وطریقة  شيء اعلى أنھ ایریدون ذلك. أولئك الذین یریدون البدء ال ینبغي أن ینظروا إلیھ

ومن هللا  .ھا في أقرب وقت ممكن إن شاء هللاوتركأن یالمدخنین. نرجو  یُعین هللاو هلالج لجأفواھھم. یجب أن یبتعدوا عنھا. هللا یحفظنا 
 .التوفیق. الفاتحة
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