
 

 

    

 

 النظافة هللا يحب

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 كلهاهي  ، وامراأل كانت مهما ،به  نارم  ا   ما لذلك.  الخيرات فعل هو الجمالب المقصود.  جميل هو ما كل ويحب جميل وجل عز هللا

 . جميلة تناخرآ تصبح ذلكبو أجمل حياة للعيش

ه نظف لو حتىكذلك  بقىي أن يمكن ال. نظيف  المكان ذلك أن يترك عليه ، شخص أي يذهب أينما.  النظافةهي  هذه من ةواحد هللا شاء إن

.  أيضا نظيفة تبقىس البيئةو ،الخاص بهم  مكانال تنظيفب الجميع قام إذا راحة األمر أكثر سيكون[. زبالة] رمى آخرشخص و شخص

 غير إنها.  اإلسالم في أهمية األكثر الشيء يه.  شيء أهم هي النظافة  ".النظافة من اإليمان " يقول وسلمصلى هللا عليه  الكريم نبينا

 .ديان األسائر  في ةموجود

 الجنابة( من الغسل يؤدي ) الغسلب شخص يقوم عندما" الكريم نبينا حديث. ة مقبول غير نجاسة أدنى.  النقاء عنيت ، النظافة تعني الطهارة

 بالنسبة يكون أن يجب اإلهتمام الذي مدى يظهر ؟ هذا يعني ماذا". النجاسة  من دبوس مثل صغيرة بقعةتركت  لو حتى قبوله يتم ال

 . نيحريص لكي نكون كمثال ذلك ويظهر.  يعلمنا لكي لنا يبين وهو الغسل عند نجسة بقعة أي ترك عدم يعني هذا.  لنظافةل

 وال نظافةال إلى انتبهوا ، لذلك". نجس  مه بل طاهرين مأنه تعتقد ال " أيضا القرآن في جاء هذا ما.  نجس الكفار. نظيفين  ليسوا الكفار

 . بذلك القيام عند الثواب على أيضا وتحصل ، هللا عند من أمر هي النظافة ألن. كم حول تنجسوا

. يجعلنا نجسين  ال هللا.  الداخل من نجسون أيضا الناس بعض. نظيف  ناخارجو ناداخل نرجو أن يكون.  الطاهرين عباده بين يجعلنا هللا

 ومن هللا التوفيق . . اآلخرين علىيكون  أن قبل الشخص على ضرره ، الحال هذا يكون عندما

 . الفاتحة
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