
 

 

    

 المسلمینب تلیق النظافة
 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

. إذا لم یكن ھناك  عني النظافةت الطھارة. الطھارة  وھ. أول شيء  دین اإلسالم دینا نظیفاهللا جعل .  النظافة من اإلیمان
،  الوضوءب وتقوم اأن تكون نظیف علیك،  صالةتؤدي ال. عندما  ال تقبل العبادةعندھا ،  ، إذا لم یكن ھناك نظافةطھارة 

.  كن ھناك نظافةت. ال تقبل صالتك إذا لم  . ھذا ھو الشرط األول لكل مسلم أن تكون نظیفة یجبوالمناطق المحیطة بك 
 . الدین عماد يھ الصالةو

 تدخل للوضوء، ألنھ عندما  البیئة مھم أیضانظافة . الحفاظ على  محیطھم أینما ذھبوا یوسخون، المسلمون لألسف  ومع ذلك
 یدخلونھاإذا ترك المسلمون األماكن التي ال تصل الیك النجاسة . حتى  اكون نظیفیأن  یجب، ھذا المكان ما  تفعل شیئالأو 

 حینھا. دعھ ینظفھ ".  ھناك عامل ھنا " قولتأن  صحیحا یس. لة نظیف ونھاجدیس ھمبعدمن ثم أولئك الذین یأتون ومن ، نظیفة 
 . نتھك حقوق اآلخرینسیكون المرء ی

. المشھد غریب على الرغم من أننا  ألھل الطریقة. بل ھو أكثر أھمیة بالنسبة ھذه األمور التي یجب علینا أن نھتم بھا لذلك 
،  تنظیف نفسكب قمتالحذر. إذا  علینا.  یعني ال یمكن ذلك.  ھنا ال نكونعندما  تكون األمور، لذلك نحن ال نعرف كیف  ھنا

ھل سبق لك أن رأیت یكون داخلك نظیف . نظیفا لكي  الخارج. یجب أن یكون  ف المكان الذي تعیش فیھتنظأن  علیكأوال 
 .وجود لذلك ؟ ال ا وسخا أو شیخ ولیا

. دع تكن كسوال . ال  إلى النظافة وتنتبھیفعلون  علیك ان تفعل ما،  . إذا كنت تحبھم ء اشخاص طاھرینولیااألو المشایخ
. ھذه ھي األشیاء ك بعد یدخلون من؟" عندما  الوساخةه ھذ فعلمن  "وا یقولال أن  یجب على الناس. وا الناس سعداء أینما ذھب

. سلة ا جید . الكسل لیس والعمل الجاد - الطھارة،  اإلسالم ھو النظافة في. الشرط األول یجب علینا اإلنتباه لھا التي 
 . علینا أن نكون حذرین من ذلك . ؟ إنھ مخجل وخاطئ . ھل ھذا ممكن رمیھا على األرضتالمھمالت ھناك وأنت 

.  مسلمبال تلیقاألوساخ ال  لذلك.  سیكون جیدا، و كون جمیالی، وس نظیفاالمكان كلھ سیكون  ، فإن وسخھما  قام كل شخص بتنظیفإذا 
ومن هللا  . لنظافةبا نھتم. دعونا النجاسة  یحبونال  ءولیااأل، وصلى هللا علیھ وسلم النبي  عز وجل ،. هللا  هوكروضع مإنھ أمر مخجل و

 التوفیق . 

	الفاتحة .
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