
  إنما المشركون نجس

 والسالم الصالة . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم رسولنا على

 فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا

 .الجمعٌة 

 أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

 صدق هللا العظٌم . ". َهذَا َعاِمِهمْ  بَْعدَ  اْلَحَرامَ  اْلَمْسِجدَ  ٌَْقَربُواْ  فاَلَ  نََجس   اْلُمْشِركُونَ  ِإنََّما" 

 ٌحل ال.  والمدٌنة مكة إلى واأتت ال لهم ٌقول. ٌن قذر ٌعنً نجس". نجس  نوالمشرك " ٌقول عز وجل هللا

 . الكرٌم من قبل نبٌنا هافتح بعد مكة دخول والكفار لمشركٌنل

 ، الشرك هذا ولكن نجسٌن والٌس إنهمالشهادة .  كلمة ٌعلنونعندما  فقط ٌتطهرون الناس. ألنهم نجس  ؟ لماذا

 ، ةصفال تلك فً أنهم طالما. ون رٌدٌ ما بقدر تنظٌفالو اإلغتسال ٌمكنهم. النجاسة طابع ٌضع علٌهم الكفر، هذا

 . رةاقذ ،نجس  وجل عز هللا سماهم. شًء  ٌتغٌر ال

 النظافة ،اٌضا  خارجٌا ولكن.  أهمٌة أكثر معنوٌا بالطبع. ظاهرٌا ومعنوٌا  ٌطهر اإلسالم دٌن.  ٌطهر اإلسالم

ٌسمى  كتاب هو ، الفقه علم ، اإلسالمً التعلٌم دراسة عند ٌعلمون شًء أول.  اإلسالم فً األول المقام فً تأتً

 ،طاهر غٌر هو وما ، طاهرال وه ما ،نظٌف  واحداي :  جدا الدقٌقة التفاصٌل فً ٌوضح ، أوال كتاب الطهارة .

 .ٌجب أن ٌستخدموا للطهارة  مٌاه وأي ،ٌتطهروا  أن ٌجب وكٌف ،وا طهرٌت نأل الناس ٌحتاج ماذا

فً  ٌنمقبول غٌر أناس ٌتبعونه هم وال به ونقبلٌ ال الذٌن أولئك.  هللا هااأعط نعمة أعظم وهو جمٌل اإلسالم

 غٌر أشخاص إنهم أمام الناس . ونرٌدٌ ما بقدر ذو جمالو ٌنجٌد واكونٌ أن همٌمكنالدنٌا وفً اآلخرة كذلك . 

 . هللا نظر فً ٌنمقبول

 النجاسة لهم ٌظهر الشٌطان ، ذلك ومع . حال أي على ٌنمسلم همكل ونصبحسٌ ، الحقٌقة هذه الناس تعلم إذا

 تستمرون بتناول. الى غسل  حاجةب فهو ، ما شخص الكحول لمست إذا.  األوساخ ٌشربون.  جٌدة بأنها والشر

 الذٌن أولئك ، همب ٌتشبهون الذٌن أولئك. المشركون نجس  أن على كبٌر دلٌل هذا. ونها شربت ، األوساخ هذه

 ظاهرٌا ومعنوٌا ..  أٌضا أنفسهم ٌؤذون ،بهذه النجاسة  ٌقبلون

 ٌرون بحٌث أذكٌاء بأنهم ٌتظاهرون الذٌن الناس لهؤالء السلٌم الشعور ٌعطً هللا.  جٌد وعً الناس عطًٌ هللا

 ومن هللا التوفٌق . . هللا إلى وٌأتون الحقٌقة

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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