
 

 

    

 استمعوا الى أحسن القول

 سٌد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ

 حدٌث نبٌنا الكرٌم :

 اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون احسنه

 مهم. وكل حرف له. كل كلمة  مهمنبٌنا الكرٌم هو  ٌقوله ما. "أحسنها ونتبعطٌبة الكلمة النسأل هللا أن نستمع إلى  عنً؟ "ٌماذا 

من الجمٌع أن  ونتوقعٌأشٌاء وفقا لتفكٌرهم و ونفعلٌ، أو  أشٌاء ونخٌلٌت، م لناس ٌعتقدون شٌئا من تلقاء نفسهاآلن معظم ا

األولٌاء  نصح به، وبكل ما ورسوله هللا  هلاوقبول كل ما ق علٌنا اتباع؟  . ماذا علٌنا ان نفعل . ذلك لن ٌحدث ذلكب ونٌقبل

 .والصالحٌن 

 لم . ٌعفو عنًهللا  " ٌمكنك القول هاع أن تفعلتستط مل. إذا  أوامر هللا على عترضإلاٌجب عدم . خاصة  ال نعترضٌجب أن 

ال هذا ، مع هذا الزمن تناسب ٌال ،  الزمن اهذمع  ناسبٌت" لرأٌك قول وفقا تو تقف، ال  ومع ذلك. " أستطع أن أفعل ذلك

بمسألة ". لذلك لٌس ٌعفو عنا  . هللاهذا القدر . ٌمكننا فعل عباد ضعفاء نحن  " أن تقول ! علٌك هذا أمر هللا! " ٌصلح لنا

. ال  ك. هللا ال ٌحتاج إلى أمثال بالنسبة لك اجٌد لٌس وفوق ذلك تكون عاصٌاً هذا عدم اإلتباع، ولكن  تبعتإذا كنت ال عظٌمة 

 . وال أي شخص آخرك لٌس بحاجة الى أمثال وجل. هللا عز  ٌحتاج الى أي شخص

 اك. أعط . هناك شًء ٌسمى العقللرأٌك وفقا  ٌسٌرال  األمر.  فوزتقد تفعل ذلك و بحٌثهذا بمثابة هدٌة  وجلهللا عز عطاك أ

. لذلك،  ضرره سٌكون علٌك عندها.  استخدامه سأتأقد كون تمر هللا واأ عصٌةمل تهستخدما. إذا  فكر وتزن بهت العقل لكًهللا 

 ومن هللا التوفٌق . . إن شاء هللا أحسن القول الى من بٌن أولئك الذٌن ٌستمعون ٌجعلناهللا 

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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