بعد از فکر کردن صحبت کنید

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
.
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم﷽ .
الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،
مدد يا رسول هللا ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ،مدد يا مشايخنا،
شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني ،شيخ محمد ناظم الحقاني ،دستور.
طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية.
هر چه اتفاق می افتد به انسان ها به دليل زبان آنها اتفاق می افتد .او چيزهايی می گويد ،چيزهايی
که او می گويد بر عليه او می شود .او صحبت را ادامه می دهد[ ،و] او دشمنان پيدا می کند .او صحبت
می کند[ ،و] باال روی سر خودش به عنوان مجازات می آورد .بنابراين هر چه ما می گوييم ،بگذاريد آن
را به خاطر هللا بگوئيم .بياييد قبل از صحبت کردن فکر کنيم.
بعضی چيزهايی وجود دارند ،در حال حاضر آخر زمان است" ،دموکراسی وجود دارد؛ شما
اجازه به گفتن داريد "،آنها می گويند .پس از صحبت کردن ،اگر انسانی مقابل شما طبيعی باشد ،ممکن
است با او بحث کنيد يا با او مبارزه کنيد .اين چيزی نيست ،اما اعتراض به احکام هللا تبديل به يک عادت
برای انسان ها شده است .آنها چيزی را به عنوان فکری در برابر امر هللا آورده اند [و] هنگاميکه پس از
آن سخن می گويند ،مرتکب گناه می شوند .گاهی ناخودآگاه آنها ورد کافر می شوند [حقيقت را می پوشانند].
بنابراين مهم است که دقت کنيم ،دقت کنيم آنچه که از دهان ما در می آيد .پس از آنکه يک کلمه
اظهار می شود ،آن را باز نمی گرداند .پس از آن که خارج می شود ،آن را خارج است [و] انسان بعد از
آن پشيمان است .در آگاهی و يا نه آگاهی ،اگر کسی اين کار را انجام دهد و احساس پشيمانی کند ،توبه
استغفار کند ،هللا آمرزش می دهد .با اين حال زمانی که در بين انسان ها اتفاق می افتد ،انسان ها عفو نمی
کنند ،بلکه بين شما و آنها جدايی اتفاق می افتد.
بنابراين ،هنگام صحبت کردن ،در آگاهی صحبت کنيد ،فکر کن قبل از صحبت کردن ،قبل از
فکر کردن صحبت نکنيد .قبل از تفکر هيچ کاری انجام ندهيد؛ چونکه قاطر ها کسانی هستند که قبل از
تفکر کاری می کنند .آنها بدون تفکر حرکت می کنند ،می روند و می روند ،آنها توانايی تفکر ندارند .هللا
عز و جل فکر به انسان ها تحميل کرد ،بنابراين با دقت صحبت کنيد .انشاءهللا ،خداوند ما را در ميان
کسانی که زبانشان را محافظت می کنند ،قرار بدهد.
و من هللا التوفيق.
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