
 

 

    

 المسلم عنده أدب

 سٌد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ

علٌنا الذي . ما  مال" لٌس لدٌنا  سألت الصحابة. " كل ٌوم عنهاصدقات  تعطً أن علٌك. عضو  063البشر لدٌهم  " لنبٌنا الكرٌم ٌقو

 ". اٌضامن أعمال السنة صدقة  وعمل،  أٌضا صدقةاإلبتسامة "  قال الكرٌم نبٌنا القٌام به "

 عن صدقات، صدقات . هذه  . إزالة شوكة صدقة ن الطرٌق صدقةع. حتى إزالة حجر  السنة هو فعل الخٌر ومساعدة الناسبالمقصود 

ٌجب .  القٌام بذلك علٌهم، ة طرٌقال أهل، وخاصة  اإلخوان،  جانبا ذلك تركا.  بقاء بصحة جٌدةوسبب لهم لل شكر هللنه إ. األعضاء هذه 

 . مساعدة المارة على الطرٌق وعلٌهم مالناس حوله واال ٌزعجٌجب أن ،  ، فً كل مكانوا . أٌنما وصولحتى الناس  ٌؤذواال أن 

ثم ومن .  ؟ ال أحد ٌهتم ؟ ماذا سٌفعلون . كٌف سٌمر الناس أو المسجد الزاوٌةسٌاراتهم أمام  تركوا،  أٌضا ، كما حدث أمس ذلك نرى

 . ؟ ذلك الشخص . من هو المسؤول عن هذاكل من أخطأ  سٌشتمأو  سٌلعنرجل هناك 

فً حٌن  ةطرٌقال أهل من كمأن وندعت، والناس وأنتم تستمرون بأذي ".  ضر الناسٌ ال لكًن الطرٌق عإزالة حجر  " ٌقولنبٌنا الكرٌم 

. بهذه الطرٌقة ٌسبب االضطراب وعدم  حٌث ترك السٌارة مسجد أوالبعنف أمام  وٌشتمون ٌصرخون بعد ذلك. الناس  ها هناكتوترك

 . ذلكبسبب تأٌضا للشخص الذي تصل . تلك الخطٌئة  خطٌئة ٌرتكبرجل ال بجعل ، تسبب ذلك عن فضال.  االرتٌاح

 ٌجبة طرٌقال وأهلن والمسلم لك. لذتما أخطأ تكونان كالكما قد، ٌشتم أن بللشخص  تسببوت ه بشكل صحٌحفعلت، إذا لم  عندما تفعل شٌئا

 ت، إذا فعل تفقد شٌئا وعلى العكس من ذلك ال . شٌئاتخسر ال ٌأتً أي ضرر من هذا وال . ا لطفأكثر و،  ، أكثر حذراأدبا أكثر  واكونٌأن 

 . لهذه األمور علٌنا أن ننتبه،  . لذلكإحتراما ضعك بٌن الناس ٌصبح أكثر و، وٌرتفع مقامك  بشكل صحٌحذلك 

جمٌعا  ٌرزقنا األدب. هللا  هستمع ألوامر نبٌنا الكرٌم وستتبعت، سا إذا كنت مسلم ."ء شًأي نستطٌع أن نفعل ونحن مسلمون  "تفكر ال 

 ومن هللا التوفٌق . . إن شاء هللا الحسنةوالمعاملة 

 الفاتحة .
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