
 

 

    

 فَاْسأَْل بِِه َخبِيرا  

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

الفائز الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

. الناس اليوم تقبل النصيحة إلى آخر لالستماع إلى  بعيد من مكان يذهبون كانوا،  . في الماضي . الدين النصيحة نصيحةالطريقتنا 

. ها وسمعيلم  مكما لو أنه ونتصرفيلذلك و يهتمونبه أو ال  ونقبليال ،  ذلك يعجبهم، عندما ال  . إذا لم يكن كذلكأعجبتهم النصيحة إذا 

 .تفيدهم ؟ ال  ماذا يحدث بعد ذلك

،  . لذلك على أي حال النصيحةإلى  والن تحتاج مولكن إذا كان األمر كذلك فإنك -في بعض األحيان  - لرغبتكموفقا  النصيحةإذا كانت 

من  يهامور التي تحتاج إلى االستماع إل. هناك بعض األ من أي شخص النصيحةأن تؤخذ  يجب، طبعا .  مهم أمراالستماع إلى النصيحة 

نصيحة من أولئك الإلى يجب أن تستمع . الدنيوية ختلف عن األمور الدينية كما هو الحال بالنسبة للمسائل ت إنها. خبراء أولئك الذين هم 

 . نفسههو بيفعل ذلك ، أو شخص ال أي شخص نصيحة من الستمع إلى ت، ولكن يجب أن ال  في مسائل مختلفة نوالذين هم مختص

 هذه ليست نصيحة ."  ، الخبارع تكون س، وبهذه الطريقة وتلك خدع هذا الرجل تس إذا أخبرك شخص ما "،  اذا كان لديك اقتراح سيئ

 .تستفيد ن مم النصيحة ،من تأخذ محكمة بحيث يمكنك معرفة صاحب كون ت! يجب أن  احكيمكون تيجب أن 

كتب وسي، النصيحة فضل للشخص الذي يأتي إليك للحصول على األ تبلغ عليك أن.  نصيحةهو  ، دين اإلسالم دين" الدين النصيحة ". ك

قول شيئا آخر، توبخيانة عمل ت"  هذا الرجل قد يصبح أفضل مني "النصيحة معتقداً  تعط   مل، إذا  . إذا لم يكن كذلكعلى ذلك هللا ثواب لك 

 .معصية سترتكب ، و كاذب وقد تكتب،  صبح خائنا في نظر هللات قد

أساس  يالناس ه نصيحة،  . إذا كان هناك شيء تعرفهخبير ذلك من  أخذ. نحن بحاجة إلى  وتبين الطريقة هو شيء جيد النصيحة،  ذلكل

 ومن هللا التوفيق . . إن شاء هللا الصحيح الطريق ونظهريالجميع أشخاص يرزق . هللا  ديننا

 الفاتحة .
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