
 
 
 
 

 
  

 كالم الحكماء يكفي
 

 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
 

 يقول هللا عز وجل في اآلية الكريمة
 

 الَِّذيَن يَْستَِمعُوَن اْلقَْوَل فَيَتَّبِعُوَن أَْحَسنَهُ 

 نبينا الكريم ايضا يقول

 اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه

أجمل األشياء ،  إيجادهم حتى نتمكن من االستماع إليهم ، بأشاد هللا عز وجل  ". اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه" 

ً  إنه عظيم الشأن .هو كتاب هللا ، القرآن  يمكننا قراءته، أجمل كتاب  كلمةأجمل . واتباعهم   . ليس أجمل الكتب وأكثرها صدقًا وفائدة

. أولئك  أولئك الذين يفهمون يعرفون ذلك ويعرفون قيمته. والفوائد لإلنسانية تم الكشف عنها لنبينا الكريم  المليارات من الحكم الماليين بل

 . وفقا لرغباتهم هونرفسي، و همتعليقات يبدؤون،  يقومون بالتفسير: آلرائهم ه وفقا ونرفسيالذين ال يفهمون 

 تسير األمور. ال  ونبينا الكريم صلى هللا عليه وسلمعز وجل ! إنه األفضل ويجب أن يكون وفقاً لما يقوله هللا  ال يوجد شيء من هذا القبيل

الطريق الصحيح وقد شرح لنا يوضح . القرآن الكريم  . هذا ما يفعله الحمقى قول العكستأنها ليست كذلك ، وتقول الحقيقة ، رأيت إذا 

لم يكن  لوشيئًا كنا فهمنا  مال.  نبينا الكريم على لسان الذي جاء الكالم. الحديث يعني  الحديث وه نبينا الكريم كالم.  الجميل كالمه نبينا

 . تظهرف ، مئات اآلالف من المسارات ساآلال. الكريم كالم نبينا يكن  لو لمذلك الحديث الشريف و

. كثر ، والجهلة أيضا  كثر . ومع ذلك ، فإن أعداءه ، اإلسالم ، هو الطريق األكثر جماال طريق نبينا الكريملذلك ، فإن الطريق الذي هو 

". فكيف يمكن للبعوض  إن البعوضة موسيقى للمتفهم " قول جميللديهم . األتراك آلرائهم وفقا  ونفسريما هو جيد و يفهمونال  الحمقى

حادة ال تكفي ال إن ماسورة الطبل (. "يكفيلحكماء ا كالميفهم شيئًا جيدًا ) والمرء؟ لكن يبدو وكأنه موسيقى ، ا عاليصوته كون يأن 

. هكذا  ذلك سماعولكنه ال يستطيع حتى  تطنإن األنبوب الطبقي والحاد يمنحان الشخص صداًعا ويجعل األذنين  ." للشخص الذي ال يفهم

 الجيدمثل الشمس ، ثم ليس من  نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم هوقد أظهر . هللا يظهر ما هو صحيح ،الناس في آخر الزمان أصبح 

 . لعدم فهم هذا وأعمى أن تكون أصم ال بد؟  ذلكب، كيف لم تسمع وما شابه ذلك .  يا هو  " ذلكبال ، لم أسمع  " والقولالمضي قدما 

ولكن حتى أصغر صوت يكفي ألولئك  !" "اسمعوا! اسمعوا مثل. ليس  أنفسهم فيالخطأ  ميتبعونه . ألولئك الذين الناس أيضا يوسوسون

لقد أظهرنا لك الطريق  : " "لم أسمع ذلك". لن يساعد في اآلخرة تى لو قلت ذلك بأعلى صوت يقولون. ح الذين يبحثون عن طريق هللا

 !" عقابك ستنال.  أخرى طرق بإتباع تيواستمرالصحيح 

ف عن انحرهي اإل. ما نعنيه باألعمال الحمقاء الحماقات ال يفعلون مثل هذه  بحيث،  واإلدراك يرزق المسلمين الوعي. هللا  هللا يحفظنا

 الفاتحة . من هللا التوفيق .و . جميعاً على الطريق الصحيح إن شاء هللا يثبتنا. هللا الطريق 
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