
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 الطھارة نعمة عظیمة

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا، 
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

 أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم
 

ن قَْریَتُِكْم ۖ  ُرونَ قَالُوا أَْخِرُجوُھم ّمِ  إِنَُّھْم أُنَاٌس یَتََطھَّ
 

. یعني أن من قال ھذا ھم "فیھا ونوالمدینة التي تعیش مھم من أرضكو. اطردأناس یتطھرونإنھم " وقومھعلیھ السالم  طقالوا عن لو
 .الطھارةال یحبون و نجسونأناس 

 
"إنھم أناس  ناقصون، فھذا شرف لك. قالواأتي من أناس ی الكالم ل اآلخرون شیئًا ما. ال. إذا كانأحیانًا ینزعج الناس عندما یقو

". أي منھم یرید ال شيء غیر ذلك. ھؤالء الناس ال یلیقون بناو ،النجاسة. وظیفتنا الطھارة. ال نرید نجسونھم. نحن وطاھرون. أخرج
 .كان الطھارة؟ والخطأ نجسونالناس أن یكون معھم: أناس طاھرون أم 

 
نت أ. لإلنزعاج، فإنھم ینزعجون. ال داعي غم من أنھم یسلكون الطریق الصحیح، على الرمن الناس أنھم سیئونا قیل لكثیر لذلك، عندم

قلت  نت على الطریق الصحیح. إذاأ، ال تنزعج. بذلك. أیا كانوا. كن سعیدا ملسو هيلع هللا ىلص من أمة نبینا الكریم أنتهلالج لج. طریق هللا . إنك في صالح
 .وال تھتم بما یریده األشرار الصالحینفي ذلك الوقت. كن مع لن تنجح عندھا ، إنھم معك ویفعلون ما یریدون

 
ةٌ ِمن نَاقٍِص فَذَلِ  یقول شاعر عربي ، فھذا شرف لي. انھ ني"إذا قال األشرار كلمة مخزیة ع معناھا -َك َكَماٌل بِذَاتِِھ" "إذَا َجاَءتَْك َمذَمَّ

إنھا خدمة عظیمة أن تعرف ما ھي هلالج لج. وأشكر هللا  "جید أنني لست مثلھم. أنا مختلفالمر جید بالنسبة لي". علیك أن تقول "من أل
 .األنجاس، وأن تبتعد عن ینوأن تكون مع الطاھر الطھارة

 
، لم یكونوا موضع ترحیب. طاھریناألنبیاء مسلمون. اإلسالم یعني دین هللا عز وجل. وألنھم كانوا  وكل. الطھارةدین ھو دین االسالم 

 .عظیمة نعمةھذه النعمة. إنھا علیك  هلالج لجهللا  لكي یدیم،  هلالج لجمع هللا  كن طاھرا وكن لذلك،
 

 ر، تسبح، تأكلفي المجاری تقفز. ا شيء. ال یحدث لھالمجاریرتعیش الجرذان والفئران في  ،لطالما كان موالنا الشیخ ناظم یعطي مثاال
لكن الحیوانات التي تنشر المرض سعیدة ھناك. ومن المرض.  على الفوریموتون س، الطاھرون شیئًا ما ھناكبداخلھ. وإذا فعل  وتشرب

إن شاء هللا. نرجو أن  النجاسةعن  هللا یبعدنایرزقنا جمیعا حیاة نظیفة.  هلالج لجاألسود. هللا مثل بل  ،الجرذانمثل ال تكن  ،ھناك. لذلك تعیش
 الفاتحة.ومن هللا التوفیق.  .الدنسنبتعد عن القذارة. نرجو أن نبتعد عن 
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