
 
 
 
 
 
  

 
 فَْلیَقُْل َخْیًرا أَْو ِلیَْصُمتْ 

 
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 شیخدستور موالنا ال ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا . مدد ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد
 

إذا كان الشخص لن یتحدث بشكل جید ، فیجب أن یكون ھادئًا ، ویجب أن  ." " َفْلیَقُْل َخْیًرا أَْو ِلیَْصُمتْ  نبینا الكریم یقول
. یقال في  . یجب أن نتجنب التحدث عن أشیاء لیست جیدة ألنھا تضر الناس لھ فائدة، . یجب أن یكون الكالم خیًرا  یصمت

یجب أن نتحدث جیداً ، كل شيء  لك. ھذه األوقات ھي آخر الزمان لذالسكوت ومالزمة البیوت ، من األفضل  الزمان آخر
لكنھا لیست فائدة على اإلطالق بل  یستفید ،ضر الشخص نفسھ ، یعتقد أنھ تفي البدایة  ر .ضرتسبب ال والفتنةفتنة بالسبب ی

بع الجمیع شخًصا ما ، فھم یتبعون رجالً ویؤمنون بما جوا اآلن بھذه االختراعات حیث یت. خر ھي ضرر لنفسھ ولآلخرین
. لذلك فإن ھذا لجید على انھ سیئ واكل شخص عقًال لیفكر ، یقبلون السیئ على أنھ جید ،  هلالج لجهللا  . ھناك عقل ، أعطى یقولھ

 بزماننا .كل أحادیثھ مھمة ، لكن ھذا الحدیث خاص دیث الشریف لنبینا الكریم مھم ، الح

ھؤالء الناس یقولون تحدث ، تحدث عالنیة ، ما الذي یجب أن نتحدث عنھ إذا لم یكن ذلك جیًدا ، إذا لم یكن مفیًدا ، فمن 
"فَتَبَیَّنُوا" ابحث عما إذا كان صحیًحا أم ال من أصلھ ، ومن أین أتى ،  عز وجل. عندما تسمع خبًرا یقول هللا السكوت األفضل 
 . حزینا تكناقبلھ ، وإذا لم یكن كذلك ، فال داعي للقلق من أجل ال شيء ، ال  خیراوإذا كان 

األكثر جدارة بالثقة ، ھي مجرد تسلیة للناس في ھذه  بعد كل شيء ، معظم األخبار التي نسمعھا ، حتى تلك التي تعتقد أنھا
فائدة ، فھي غیر ضروریة ولیست من أجل الخیر بل  وال واحدة لھاالكتابات والخطب ، ، . إنھم یأتون بآالف األخبار  األوقات

 . من هللا التوفیقو . نتبع الحق دائما إن شاء هللا هللا یجعلنا.  دائما ما ھو الحق كالحقویظھر لنا حفظنا هللا ی.  للشر

 الفاتحة .
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