
 

 
 
 
 
 
 
 

 كلموا الناس على قدر عقولھم
 

. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز 

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

؟ ألنھم یتعاملون مع أشخاص ما كان علیھم التعامل معھم. ال نفسھم ألسباب غیر ضروریة. لماذایضایقون أینزعج بعض الناس و
، فھناك الكثیر من بنفس المستوى من األدب والتعلیم واجبھ. بما أن الجمیع ال یتمتعون شخص. لكل ایتحدثویجب أن من  معیعرفون 

 أنھ یجب علیك التحدث إلى الجمیع وفقًا لمستواھم وفكرھم.األشخاص الذین یضعون أنفسھم في مأزق. علیك أن تفھم 
  
. هللا أعلم. تحدث إلى الناس حسب عقولھمو ملسو هيلع هللا ىلص"كلموا الناس على قدر عقولھم" أعتقد أنھ حدیث لنبینا الكریم  شریف یقولالحدیث ال

تغضب بحیث  سیئ بكالم یكلموكوتنزعج. ثم  عبثالیسوا أذكیاء ال یفھمون. تحاول  من، فإنھ یفھم. عندما تتحدث إلى شخص ذكي بذكاء
مستواك. ذلك ألن ھناك  سیتدنى بعد ذلك. جارشِ یزداد األمر سوًءا ویتحول إلى ر في محاولة للدفاع عن نفسك. سفي التحدث أكث دأوتب

. إذا ، فال فائدة من ذلكیتحدثونت شرح المشكلة لھم عندما . إذا حاولأدنىمن ھم أعلى وأعلى. ال تتعامل مع من ھم ھناك و أدنىأناًسا 
 . تنزل إلى مستواھم عندما تتعامل مع السیئین.ابدالن یفھموا. من األفضل عدم التعامل معھم حاولت أن تشرح لھم الحقیقة، 

  
 صبر هللا عنھسیدنا أبو بكر رضي أمام نبینا الكریم.  رضي هللا عنھ سیدنا أبو بكر یشتملھ حدیث مشھور. كان أحدھم  ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم 

ب داألأدب. نبینا الكریم غادر المكان على الفور. بحتى أجاب أخیًرا  بالصبرسیدنا أبو بكر  استمرولم یرد. ابتسم نبینا الكریم وصمت. 
، یظل عندما ال یحب شیئًا ما ب. لم یصرخ مطلقًا على أحد أو ینزعج من أي شخص.داآل درجات لدیھ أعلى. ملسو هيلع هللا ىلصیأتي من نبینا الكریم 

ً ھ ي؟ انزعجت ئسول هللا؟ لماذا غادرت؟ ما ھو خطما ھو یا روسألھ "أن ھناك خطأ  ا أو یغادر. فھم سیدنا أبو بكر رضي هللا عنھادئ
هللا مالكا یجاوب ذلك الرجل. عندما بدأت  عیّن "عندما كان یشتمك ملسو هيلع هللا ىلص". قال نبینا الكریم ینما كنت تبتسم عندما كان یشتمني، بوغادرت

 الشیطان. لھذا غادرت ". مكان فیھفي  بقىالشیطان. ال أ حضر، الكالمب
  

نفس. لذلك ، یجب على الجمیع لل، لم یعد األمر دفاعًا بل إیذاء الدفاع عن أنفسھم یحاولونالناس أنھم یفعلون شیئًا جیدًا. وعندما  یعتبر
، فمن األفضل نك التحدث. إذا كان ال یستحق ذلكیمك ،التحدث إلیھ. إذا كان یستحق ذلك تقییم الشخص الذي أمامھم ما إذا كان یستحق

حفظنا. هللا هللا یوأنت تسقط معھم. تنزل إلى مستواھم.  ، كما قلنا. مستواھم متدنيعدم التعامل معھ على اإلطالق. ھذا ألن بعض الناس 
، في حین أن ھذا الخیر یتحول إلى شر  انحسن صنعألننا نعتقد أننا  النفسفقنا في ذلك. إنھا یو، و نفسنالسیطرة على یعیننا على ا

 ومن هللا التوفیق .  حفظنا.هللا یألنفسنا. 
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