
 
 
 
 

 
  

 

 وظيفة المسلم
 

 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
 

 . عليك أن تجعل بيئتك جميلة عيش في أماكن سيئة وقبيحةي أن الالمسلم  يجب على".  هللا جميل ويحب الجمال . " على المسلم فعل الخير
ن لكواس يأكلون ويشربون ، سيكون هناك بالتأكيد بعض الفوضى في أماكننا ، . ألن الن وتجعل نفسك جميالا ، حتى يسعدك هللا عز وجل

تعتبر صدقة  ". كل األشياء الجميلة التي تقوم بهاعن الطريق صدقة القمامة والحجارة ، إزالة األوساخ  " لالنبي صلى هللا عليه وسلم يقو
 . للقبحألن النفوس تتصرف وفقا للجمال ، في حين أن النفوس تتصرف وفقا 

 
المنازل والمباني التي صنعها أجدادنا ، ، . عندما ننظر إلى المساجد  كل منها يشبه اللوحة الجدارية ، ما شاء هللا -نالحظ المباني القديمة 

ألسوأ من ذلك . وا موجودة في كل مكان من الباطون كواماأل. هذه الباطون أكوام من  إنها.  . مباني اليوم ليست بهذه الطريقةا فإننا نحبه
. في  ! أولئك الذين يفعلون ذلك هم ال يعرفون شيئاا ، وال عالقة لهم باإلسالم وهذا يتم عن قصد -الكعبة ، قلب اإلسالم  حولكله ، يبنون 

ا ، أو بعد رحيلك ،  بحيث عندماحساساا بالجمال ، ، كل األحوال ، يجب أن يكون المرء مهووساا  صنعته[ ، الناس ]عما  سيتحدثتكون حيا
 .نموت على أي حال "! س أوه " نقولال أن  يجب. خلفك  هايجب أن تتركهذه أشياء رائعة من قطعة جميلة!"  ايا له "

 
إذا كان لديك شتلة في يدك ، حتى لو كنت تعلم أنك ستموت  يعرفه الجميع تقريباا ، قال " في حديث مشهور عن النبي صلى هللا عليه وسلم

.  إظهار الرحمةالمسلم هو فعل الخير ، فعل شيء جميل ،  وظيفة.  كثر أهميةاألهذا هو ال تكن كسوال ، افعل الخير ! !" ا زرعهاغداا ، ف
 . من هللا التوفيقو . ، بحيث يتحول إلى ذكر هلل بذلك إكراما. سنواصل القيام ذاكرتنا هللا يساعدنا على القيام بذلك ، وال يدعها تترك 

 
 الفاتحة .
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