فكر قبل أن تتكلم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم  .الصالة والسالم على رسولنا
محمد سيد األولين واآلخرين  .مدد يا رسول هللا  ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا  ،مدد يا مشايخنا  ،شيخ عبد هللا الفائز
الداغستاني  ،شيخ محمد ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .
كل ما يحدث للناس يحدث بسبب لسانهم  .يقول أشياء  ،ما يقوله يصبح ضده  .يظل يتحدث  ،و [يجعل] أعداء  .يتحدث [ ،و] يجلب
المتاعب على نفسه كعقاب  .لذلك كل ما نقوله  ،دعونا نقول ذلك في سبيل هللا  .دعونا نفكر قبل التحدث .
هناك أشياء  ،اآلن هذا آخر الزمان  " .هناك ديمقراطية  .يسمح لك بالتحدث " هذا ما يقولونه  .بعد التح دث  ،إذا كان الشخص أمامك
طبيعي ومن ثم يمكنك أن تتجادل معه  ،أو تتقاتل معه  .هذا ال شيء  ،ولكن السير ضد أوامر هللا أصبح عادة عند الناس  .يجلبون شيئًا ما
على أنه رأي ضد أمر هللا [ ،و] عندما يتكلمون [هكذا]  ،يرتكبون معصية  .في بعض األحيان دون علم يذهبون إلى عدم اإليمان [يغطون
الحقيقة  ،كفر].
لذلك  ،من المهم أن تنتبه  .انتبهوا لما يخرج من أفواهنا  .بعد النطق بكلمة  ،ال تعود  .بمجرد خروجها  ،فقد خرجت [ ،و] يندم عليها
الشخص الحقًا  .عن وعي أو بدون وعي  ،إذا فعل ذلك شخص وشعر بالندم  ،ثم يتوب  ،يغفر هللا له  .ولكن عندما يحدث ذلك بين
الناس  ،ال يغفر الناس  ،بدال من ذلك يحدث االنفصال بينك وبينهم .
لذلك  ،عند التحدث  ،تحدث بوعي  .فكر قبل التحدث  .ال تتحدث قبل التفكير  .ال تفعل أي شيء قبل التفكير  ،ألن البغال هي التي تفعل
األشياء قبل التفكير  .يمشون بدون تفكير  ،يذهبون ويأتون  ،ليس لديهم قدرة تفكير  .هللا عز وجل منح قدرة التفكير للناس  ،لذلك تحدث
بحذر  .هللا يجعلنا من بين الذين يحفظون ألسنتهم  ،إن شاء هللا  .ومن هللا التوفيق .
الفاتحة .
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