
 

 

    

 من الجید أن تقبل النصیحة
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

 أعوذ با: من الشیطان الرجیم . بسم هللا الرحمن الرحیم

 الَِّذیَن یَْستَِمعُوَن اْلقَْوَل فَیَتَّبِعُوَن أَْحَسنَھُ 
جعلنا من بین الذین یقبلون إ " الكریم صلى هللا علیھ وسلم لنبیناھو أیضا دعاء ".  الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنھ" 
	: یقول " النصیحةب

 اللھم اجعلنا من الذین یستمعون القول ویتبعون أحسنھ
. الناس بحاجة لالستماع  فعل الشر، إنھ نصیحة  لیس إظھار السوء.  . نصیحة تظھر الخیرالنصیحة من أنواع  الكثیرھناك 

ُ ، ما  جیدما ھو بقبول الو  . . إذا كانوا ال یقبلون كما یحلو لھم مصلحتھمل ھذا،  . إذا كانوا یستمعونالنصیحة ، وقبول بھ  رَ مِ ا

إذا كانوا ال یعرفون  خسارة. ھم في حالة  ألنفسھم ئ، ما ھو جید وما ھو سی ئالبشر بحاجة إلى معرفة ما ھو جید وما ھو سی
.  أو أي شيء من ھذا القبیل النصیحةالناس الیوم ال یریدون ،  . ومع ذلكبالنصیحة أمر جید لقبول وا،  نصیحة مھمةال.  ھذا

 .نفسھم حب تانھم یبحثون فقط عن طرق للقیام بما 

الشخص ولكن لروح  لنفسلیست جیدة  النصیحة. في حین أن " ت نصیحةھذه لیس " یقولون ،نفسھم ال تناسب  تإذا كان
،  . لذلك أخذك إلى أي الخیرتال  النفس. نفسك إذا كنت تتبع  خسراندائما  أنترید أي شيء سوى الشر. تال  النفس.  الشخص

 . تستفید في النھایةس.  كنفستناسب لم تكن حتى لو  كأذنأعر .  كنفسعلى  ةصعب تحتى لو كان استمع الى النصیحة

ل . عندما خلق هللا عز وج كون ذات فائدةیلن و، ران دائما في الخس سیكون، خلف نفسھ الشخص  سار، إذا كذلك  إن لم یكن
یمكن أن یتم ذلك إذا كان . نفسھم ، لحكم نفسھم  للسیطرة على. ھناك إرادة للناس  ، أعطى البشر قوة اإلرادة ھذه الحیاة
حیث ال أحد یتعرض لألذى من ب ھذه القوة. هللا یعطي الجمیع  نفسك سیطر على. نفسك تقودك . ال تدع  یرید ذلك الشخص

 ومن هللا التوفیق . . . أمیننفسھ قبل 

	الفاتحة .
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