
 الجاهلون

 والسالم الصالة . الرحيم الرحمن هللا بسم.  الرجيم الشيطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد دمحم رسولنا على

 في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم دمحم شيخ ، الداغستاني الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا

 .الجمعية 

 " َساَلًما قَالُوا اْلَجاِهلُونَ  َخاَطبَُهمُ  َوِإذَاأعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم ميحرلا نمحرلا هللا " 

بالطبع  ) ونهلاالج يخاطبهم عندما: " تقول الكريمة اآلية.  معهم والتحدث الجلوس تحاول ال.  الجهلة تخاطب ال

ال يقولون سوى  ،(ةمهذب غير بتصريحات ونويدل ، سيئة أشياء يقولون ، لهم جيدة أشياء يقولون ال الجهلة

 ون . ال داعي لمخاطبة الجهلة .ويمر "سالم "

 الجهلة ، اآلن. انزعجت  وكلما الخطيئة في وقعت كلما معهم تتحدث كلما ألنه ،والمرور  التسليم عليهم يمكنك

 .م لمستواه تنزل ال. تخاطبهم  ال.  جيدة نصيحة أيضا هذه.  مكان كل في

 قادرين غير ألنهم.  النقاش أو للقول حاجة هناك ليست.  هممع تحدثال يمكنك ، النصيحة يريد من هناك كان إذا

 نأل حاجة هناك ليس لذلك.  جيدة نصيحة هذه. حتى  فائدة ولن تكون هناك.  حزنوسيشعرونك بال فهمال على

 . أيضا ذلك تعرف أنت.  الحقيقة يعلم وحده هللا قال ذلك ". وذاك هذا قال الشخص هذا " ألن اً حزين تكون

فهي  ، ناقص من مذمتي أتتك وإذا " الشاعر قال.  األشخاص بعض مع صداقة عالقات أن تقيم سيئا أمرا لعله بل

 طلقأن ت حقا سيء هو ما ألن.  عني سيئا شيئا شخص سيئ قولي عندما جيد ألمر إنه ." الشهادة لي بأني كامل

 . لألذى تعرضت ثم"  جيد أنت " و" صديقي" اسم عليه

 يحلو كما ونتحدثيو لهم يحلو كما ونذمردعهم يت.  للناس شرحأن ت تحاول ال.  جدال في دخلت ال ، السبب لهذا

ألن  ، حزينا كونت نأل داعي ال.  إجابة أفضل هللا أعطى لقد.  لهم إجابة أفضل يه ههذ. وتخطاهم  بتسما.  لهم

 تخاطب ال.  الجهل من األمة يحفظ هللا. ون هلاالج وسماهم جوابهم هللا اهمأعط.  نفسك سحقألن ت ،تنزعج 

 .حتى  الجهلة

 الفاتحة .
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