
 

 

    

 المحترمون ال یدوسون حتى على نملة
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

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

 : صلى هللا علیھ وسلمیقول الرسول الكریم 

 ال ضرر وال ضرار

 قصیرة.جملة ب لناس والطریق الصحیحل الھدایةھذا یعني انھ یظھر . روعةنبینا الكریم ھو ل". كل حدیث ضرر وال ضرار"ال 

،  ، ما نراه ؟ ھناكوالضرر  بالھدر. ما المقصود  ضرر في اإلسالم وال"؟ لیس ھناك ھدر  ضرر وال ضرارماذا یعني "ال 
التسبب ،  إلى حالة من الفوضىبھم المناطق المحیطة  جر، م : تدمیر المناطق المحیطة بھ ما یفعلھ الذین یطلق علیھم إرھابیین

، كل من  . كل من یضر الناس كونھ مسلمب، ھذا ال عالقة لھ  . لذلك دون اعتبار لألطفال یعاكسھم، وقتل كل من  في الشقاق
 . مسلم ھكونب الضرر والخسارة ال عالقة لھ بیسب

 فينحن نقاتل  : " ، ولكن ھؤالء الناس الذین ال یعرفون القرآن والحدیث یقولونالنحو  ھذاعلى المسلمین  أن العالم كلھ یعتقد
الضرر  ونفي حین تسبب " : " تسمیتھكوسیلة لإلسالم من خالل  تسیرون علیھ الذي الطریق اھذم یتقد م!" ال یمكنك هللا سبیل

أن یكونوا مع اإلسالم.  ھم. ال یمكنالشیطانمع  م. أولئك الذین یسببون الضرر والخسارة ھالشیطان  طریق وھ ا. ھذ والخسارة
 صلى هللا علیھ وسلم .مع النبي  واال یمكن أبدا أن یكون

بل حتى فقط نرحم الناس ال أن  یجب. الظلمة . لم یظھر لھم النور لناس لوأظھر  . لكل شيء ھاجنالمأظھر لنا نبینا الكریم 
". لذلك ة نملعلى  یدس مل " األولیاء یسمون. كانت ھناك بعض  ألقاب كان لھمالذین  األولیاء. كان ھناك بعض  الحیوانات
أن  للناس ؟ ال یمكن ھذا الحریص على. في حین من ھو یسیرون عندما  ةأو حشرة على نمل الدوسعلى عدم  یحرصون

   . جدا حذرین وایكون

.  أبدوا االحترام وتلقوا االحترام. من فوق  على رؤوسھم كاننبینا الكریم ل الكالم الشریفأن  حیث كانوا حتى حذرین من ھذا
مع . كل من ال یس في اآلخرة واألعمال الصالحة ثوابھتلقى ی. الجمیع  إلى اآلخرة انتقل. الجمیع  أحد آلالف السنین لم یعش
 . في اآلخرة ، وسیُسألون عن ذلك  في اآلخرةسیُجیبون عن ذلك "، ذاك أنا ھذا وأنا  : " ویقول

تحذر من . إنھ لشيء عظیم أن فسك حذار من ن.  خسارة ألي شيءبالیجب الحرص على عدم إلحاق الضرر بأي شيء وعدم التسبب 
. الصالحین . دعونا نكون مع  إن شاء هللا إلتباع الخیروسیلة  نكون. هللا یجعلنا جمیعا نرى الخیر و السھل باألمرلیس  ھذا. نفسك 

 . ومن هللا التوفیق ؟ ". ماذا یمكننا أن نفعل اآلن هللا یھدیھم ، " ، دعونا نقولالشیطان ولئك الذین ھم مع ألو

	الفاتحة .
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