
 

 

  

 يتم تعلم األدب من الصالحين

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

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني

. المشايخ ، ومن  ، من الطرقمن الصالحين ب ؟ داألنتعلم من . مالصالحون يحبون من عندهم أدب .  ب هو عادة جيدةداأل

 . وأولئك الذين يتبعونه شيطان مدب هأولئك الذين ال يحبون األ

. من قليل األدب " ن تعلمت هذا األدب ؟" أجاب "مم . سألوه "صاحب أدب انه كان  يقولونكان هناك رجل في الماضي 

" رأيت أن حالته سيئة جدا  ؟ قالمن علمك ". يتم تعلم األدب من صاحب األدب ؟  أن يكونلذلك " كيف يمكن  فوجئوا وسألوا

 ". صاحب أدبوبالتالي أصبحت  عكس كل ما فعله. فعلت  وقبيحة جدا

، الناس كلما أحبه المرء سيئا كلما كاناآلن:  إنه آخر الزمان،  . ومع ذلكقليلي األدب ، ال يحبون  ، الناس العاديين حتى الناس

 وممنوعين من الخير ب كانوا مأمورين،  هللا صلى هللا عليه وسلم نبينا. خالل زمن يبدون مثله وهناك أولئك الذين يحاولون أن 

من  أدبأن يتعلموا ا الزمن ، يجب على الناس في هذ . لذلك الخير ويمنعون من فعلالشر ب مأمورين،  . اآلن الشرفعل 

 ويستمرون،  ذلك ال يحبون، يشمئزون ، األدب  قليليمن الناس الذين ينظرون إلى  لم يبق الكثير،  . كما قلنااألدب  اصحاب

 ون الخير على أنه شر والشر على أنه خير .ظهري.  لجميع. إنهم يملكون رؤوس اباألدب 

والذكاء".  الوعيعطينا يهللا  . ونحن نقول دائما " إن شاء هللا ةحاضرلنا وعق ونرجو ان تكون، هذا الزمن فتنة يحفظنا من هللا 

. هللا  حيرةب: الجميع  الشباب، المسنون ،  رجال،  نساء،  الناس، األوالد .  للناس وال شيء آخر بعد اآلن دعاءم هذا هو أعظ

 من هللا التوفيق .و . عن الطريق الصحيح يضلنا. هللا ال نشذ ال يجعلنا 

 الفاتحة .
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