
 

 

    

 من الخطأ أن تقول وال تفعل

 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

 هللا عز وجل ٌقول : أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم . بسم ميحرلا نمحرلا هللا .

ِ أَن تَقُولُوا َما اَل تَْفعَلُونَ ﴾ َكبَُر َمْقتًا ِعندَ ٢يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا ِلَم تَقُولُوَن َما اَل تَْفعَلُوَن ﴿  اَّللَّ

. هذا تفعل  وال أن تقولخطٌئة كبٌرة أو خطأ عظٌم  هذههللا  نظرفً ؟ " ! لماذا تقولون ما ال تفعلون ٌا أٌها الذٌن آمنوا "ٌقول عز وجل 

فقط قول كالم فارغ هللا  نظرفً  الجٌدلٌس من المقبول أو ".  بهلقٌام احاول  قلت أمرا  إال إذا و.  قوم بهتقل ما س " . ٌقوله هللا أمر ال ٌحب

 . وعدم فعل أي شًء

،  قول شٌئاتالقٌام به أو إذا كنت  ئا ٌجب، إذا كان هناك شٌ . لذلك على عدم القٌام بأي عمل ٌعتادونجٌد ألنه ٌجعل الناس العمل باللٌس 

 . فً القرآن الكرٌم وجلهللا عز  هٌقولهذا ما .  فعل ذلك بنفسكوعدم رٌن لآلخ ٌة. فمن غٌر المقبول أٌضا تقدٌم النصح علٌك القٌام به

األمر ال ٌسٌر .  ذلك ونفعلٌ، ولكن ال  الناس نووٌعد شٌئا ونٌقول،  األمل ونطٌع. أو ون عملٌالناس ٌتحدثون وٌتحدثون ولكن ال معظم 

إذا  شٌئا تقل. ال  لقٌام بذلكا علٌك قلت، ولكن إذا  قول ذلكل داعً. إذا كنت غٌر قادر على القٌام بذلك ال وسٌُحاسبون  على هذا النحو

فعل ذلك إذا كان هناك شًء ٌجب ا،  . لذلك لناسوأحزان لالثقة إلى خٌبة أمل  تحول ولكنك تم الوثوق بك. ه كنت ال تستطٌع أن تفعل

على القٌام  ان قادرتك لمكالمك وإذا  كن على قدر.  لرجلمثل ا كن على قدر كالمك، تتكلم فقط . إذا كنت  وعدا وكنت قد قطعتالقٌام به 

 .ه ال تفعل إذا  بذلك 

فعل  نً"ال ٌمكن ونقولٌعن ذلك و ونعتذرٌ مفعل ذلك فإنه واستطٌعٌ لم، وإذا  ذلك من أجلشٌئا، ٌعملون  ونفعلٌالناس انهم سٌقول أحٌانا 

. هللا  هللا عندالناس وغٌر مقبول  فً نظر الٌس جٌدهذا فعل ذلك ٌوفً وقت الحق ال  على نفسهمباشرة الوعود  وٌقطع،  ومع ذلك ." ذلك

 ومن هللا التوفٌق . . إن شاء هللا وعدهم الذٌن ٌحافظون على منجعلنا ٌ هللا.  ٌغفر لنا جمٌعا إن شاء هللا

 الفاتحة .
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