
 
 
 
 

 
  

 

 جمال المسلمين
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

 نبينا الكريم يقول
 

 ِمْن ُحْسِن إْسالَِم اْلَمْرِء تَْركُهُ َما الَ يَْعنِيهِ 
 

. ا في أشياء ال عالقة لها به المرء. ال يتدخل  عالمة جمال المسلم يما ه الكريميسأل نبيّنا  ". ِمْن ُحْسِن إْسالَِم اْلَمْرِء تَْرُكهُ َما الَ يَْعنِيهِ  " 
 . بها ال عالقة لكاألشياء التي  فيخل ال تتد

 
 شخص ل. لقد عين هللا عز وج . هناك طريقة مناسبة لكل شيء " ، كل شيء يجب التدخل فيه الديمقراطية " ا. يسمونه اآلن عكس ذلك
. هذه نصيحة  يجب على المرء أن يقوم بواجبه المعين ، وأن يهتم به ، ويجب أال يتدخل في أمور ال تخصه ووفقا لذلكلواجب معين ، 

، اآلخرون ه. ما تعرفه ، يعرف في اإلسالم وألولئك الذين ليسوا كذلك ، ألنك إذا تدخلت في كل شيء تتحول البالد إلى حساء لمن همجيدة 
ما يمكن أن يفعله ، ال يمكنك ذلك ،  ، . ما يمكنك القيام به ، ال يستطيع اآلخر القيام به ةولكن هللا عز وجل أعطى بعض الناس فرص

 .يكذب ولكن عندما يتعلق األمر بالكالم الكل يفعل ذلك ، 
 

ترى خطأ ممكن ، هذه  ،ارتكب هذا الخطأ أو ذاك ..." يعرفه ذلك الزميل  الشخص ذاك، سأفعل هذا أو ذاك ..." " يعود األمر ليلو  "
نظر إلى نفسك ، وال تشغل نفسك بشيء اال تعرفها ، لذلك تلك أشياء  -له  مناسباقد يكون شيئًا  ، . هناك دواء لذلك أيضا أخرى مسألة

سيكون هناك ،  محيطك سيكون أفضل ، ثم يمكنك النوم جيداومن  . ألشياء التي يمكنك القيام بهال انتبهنفسك ، أو  قم بتربية.  آخر كثيًرا
والنبي صلى هللا عليه عز وجل هللا  أمررخاء وسالم ، ألنك بهذه الطريقة تطيع ، كون هناك بركات ي. س المزيد من الرخاء والبركات

 . من هللا التوفيقو . لن تنشغل نفسك بشيء ال يخصك من ثموسلم ، و
 

 الفاتحة .
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