
 
 
 
 
 
 
 

 هستند کثیف مشرکان

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

 هللا، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا،مدد يا رسول 

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم. بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 اْلَمْسِجدَ اْلَحَراَم بَْعدَ َعاِمِهْم َهذَاإِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس َفالَ َيْقَربُواْ 
 

 سوره  " )شوند نزديك مسجدالحرام به آينده سال از نبايد پس ناپاكند مشركان كه است اين حقيقت"

 (.۲۸:توبه

 

 برای او. کثيف يعنی نجس." هستند نجس مشرکان: "گويد می ّجل و ّعز هللا. العظيم هللا صدق

 فتح را مکه پيامبر حضرت که اين از بعد. برنگردن مدينه و مکه به وقت هيچ ديگر که گويد می آنها

 .شد ممنون واردی کافران و مشرکان برای ديگر کرد،

 

 کثيف آنها. کردن شهادت اعالم که هنگامی هستند تميز فقط مردم. هستند کثيف آنها چونکه چرا؟

 و بشورند را خودشان توانند می آنها. گذرد می کثيف شخصيت آنها آنها روی کفر، شرک، اما نيستند

 هللا. کند نمی تغيير آن هستند، صفت آن در آنها که زمانی تا. خواهند می آنها که اندازه همان به کنند تميز

 .گويد می کثيف و نجس آنها به ّجل و ّعز

 

 درس حال علم که هنگامی دهند می ياد آنها که چيزی اّولين. است اسالم در چيز اّولين نپاکيزگی

 توضيح ريز بسيار جزئيات اّول، مرحله در". الطهارة كتاب" نام به طهارت كتاب  فقه، علم ميخونيم،

 بايد چگونه شوند، پاک به دارد نياز مردم چه نيست، تميز چه است؟ چه تميز است، تميز کدام: شده داده

 .کردن تميز برای کنند استفاده بايد آب چه کنند، پاک را آنها

 

 را آن و کنند نمی قبول را آن که کسانی. است داد هللا که نعمت بزرگترين و و است زيبا اسالم

 و خوب انقدر آنها توان می. آخرت در هم دنيا در هم هستند قبول قابل غير مردم کنند، نمی پيروی

 .هستند هللا نزد در قبول قابل غير را مردم آنها.  مردم با باشند بخواند که خوشايند

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 کثيفی شيطان ،اما. شند می تبديل مسلمان آنها همه حال هر به بگيرند، ياد حقيقت اين مردم اگر

 نياز آنها کند، لمس را کسی الکل اگر. نوشند می خاک آنها .دهد می نشان دارد خوب عنوان به شر و را

 بزرگ برهان يک اين. نوشيد رامی آن و گيريد، می را خاک اين و ميرويد، جلو. بشورند  را آن دارند

 هستند، آنها شبيه که کسانی. هستند خاک در کفر مردم که است بزرگ اثبات اين کفر مردم که است

 .معنوی هم ظاهری، هم. ميرسانند آسيب خودشان به همچنين کنند، می قبول را خاک که کسانی

 

 به تظاهر که افرادهای اين به" سالم عقل" خداوند که. بدهد سليم عقل ساده مردم به هللا که

 .بياورند روی هللا به و ببينند را حقيقت است ممکن آنها که  بدهد کنند می بودند هوشمندانه

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۶ الِحّجهذی ۲۱


