
 
 
 
 

 
  

 

 اجتنبوا الخبائث
 

 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
 

 يقول النبي صلى هللا عليه وسلم
 

 واجتنبوا الخبائث
 

.  ثئكل ذلك يأتي تحت هذا المصطلح الخبا - النجاسةاألشرار ، القذرة ،  كلالمصطلح الذي يغطي  يث هئابخال ". واجتنبوا الخبائث" 
. الذنوب هي  المعنوية. القذارة  لهذا المصطلح معنويةالومادية الالقذارة  -القذارة  ه. يطلب منا االبتعاد عن هذالنقاء والنظافةدين ديننا هو 

  .ثم السجائر هي من بينهاومن ؟ الكحول ، أنواعها . ما  . يجب االبتعاد عن كل القذارة واألوساخ عنها إبتعد

 
. إنه شيء ال فائدة منه  السيئةاألمور مرة واحدة ، فإن لديه الكثير من  اإلعتياد عليهالناس ال يعطون أهمية لعدم التدخين ، ولكن ما إن يتم 

ة ، أو آخر خمسمائ . يقولون انها لديه أضراره على الصحة احصاءقادرين على  ليسوا.  من األمراض الكثيرعلى اإلطالق ، وهو سبب 
قد يكون لها شيء واحد جيد  -. يقولون أشياء عن الكحول ينفع جيًدا  شيئا. لم يخرج أحد ليقول  ماليين من األضراريقول خمسة آالف أو 

. البعض يسمونه غير محبوب / معصية  الكحول ، لكن المسلمين ال يسمونه. السجائر أسوأ من  ليس جيدا الجيد فيه. ضرر ألف  مقابل
 . البعض اآلخر ال يطلق عليه حتى مكروه ،وه مكر

 
الفقير مدمناً ،  يصبح، عندما . بال جدوى ال يزال مضيعة ، فإنه مفيداحتى لو لم يكن ضرًرا أو بكل الطرق ، و ئ، إنه أمر سي الحقيقةفي 

سالم ، . في اإلا ، لكنهم لن يتخلوا عنهالسجائرعلى ،  أطفاله ، عائلته  يضيع رزق. فهو  خبزه اليوميليدفع أكثر للسجائر مقابل ما يدفعه 
. كل ها كلها . مهما كانت األشياء السيئة األخرى ، ابتعد عن !" هذا أمر من اإلسالم عن هذه األشياء السيئة واابتعد " يقول هللا عز وجل

البيئة ،  تلوث. ناهيك عن  الجيران وكل نوع، البيئة ، الحيوانات ، يؤذي الناس  -هذا ممنوع ، كل شكل من أشكال الضرر ، في اإلسالم 
 كصدقة .هذه األعمال  ويعتبر،  الطرقاتتنظيف الشوارع وإزالة األشياء القذرة من يعطي األجر على اإلسالم 

 
صي كل هذه األشكال من القذارة ، فإن ديننا يو خلف. على الرغم من أن الناس يركضون  مثل هذا الدين الجميل عز وجلهللا اعطانا 

. هم باألحرى أنفسهم أسباب  ، هذا أو ذاك ، ال حاجة ألي منها الحمر أوالخضر  – هناك حاجة لمنظمات أخرى . ليس بالجمال ، الخير

 . من هللا التوفيقو . إلى هذا الطريق الجميل ، إن شاء هللا ويأتوا. هللا يهديهم ،  لقذارةلحقيقية 
 

 الفاتحة .

الحقانيموالنا الشيخ محمد عادل   

، زاوية أكبابا ، صالة الفجر4014 جمادى األولى 1-2019/91- 25 


