
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 ماإلسالبفقط تأتي صفة اإلنسانیة 

 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 

أصحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، رسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللا، مدد یا ساداتي 
دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في 

 الجمعیة.
 

نبینا الكریم صلى هللا علیھ دائما وسیلة للخیر. ذات مرة قال  لجمال في شھر رمضان المبارك. إنھھناك الكثیر من ا
ً  یأتي، عندما ". لذلكغیر مقبولة مسلم آخر ألكثر من ثالثة أیاملالمسلم  مخاصمة" وسلم ، كان رمضان قدیما

 .محبتھم دوتزدا یتصالحونضھم البعض بع المتخاصمون مع
 

س الذین ، أو الناعل ذلك. والسبب الكبیر ھو الفتنةف یجب للخصام،إذا لم یكن ھناك سبب وجیھ هلالج لج رضاء هللا وإل
. سیئة. التحدث إلى مثل ھؤالء الناس أمر غیر مقبولأشیاء سیئة ویتعودون على عادات یجعلون اآلخرین یتبنون 

غیر  ذافھ على ثالثة أیام تإذا زاد. مخاصمةیكون ھناك أي ال أن یجب ، ، ألسباب صغیرةوإالیجب طردھم. 
 مقبول.

 
، بعض المخاصمة، یجب أن یكون ھناك بعض التحیة. على الرغم من و لم یكن ھناك الكثیر من التواصلحتى ل
 السالم، ولكن رد نةسُ  التسلیم. معصیةتكب ، یراآلخر السالمشخص الاآلخرین. وعندما ال یرد  یسلّمون علىالناس 

عفى الباقون من یُ  اعة "وعلیكم السالم"شخص من الجم. عندما یقول ضقول "وعلیكم السالم" ھو فرتفرض. أن 
 .معصیة، فإنھ یرتكب وال یرده اآلخرمن شخص لشخص قال ھذا الفرض. ولكن عندما یُ 

 
ً ، لكن في الوقت الحاضروكل شيء.  وأصولداب آف الناس في العصور القدیمة رِ عَ  ، حتى ضعوا األوالد جانبا

من الصفات  غریب وخالٍ كل الوجد. ت. واآلن ال شرةاالمع آداباآلداب واألخالق. قدیماً كان ھناك الكبار نسوا 
اإلسالم. في إلنسانیة. هللا یحفظنا. صفة اإلنسانیة اد ھناك صفة عتلكن لم و، ھناك الكثیر من الناس .اآلن اإلنسانیة

األدب اإلسالمي. وإال فبدون األدب اإلسالمي ال تبحث عن اإلنسانیة. ال تبحث عن اإلنسانیة ولكن بتظھر اإلنسانیة 
 .ال شيء آخر ،الشخصیة. ابحث عن النفاق وابحث عن الشر المنفعةابحث عن 

 
خاص.  تجلي وجل ه هللا عزا، أعطنواع الجمال في ھذا الشھر الكریم، من أجل الحصول على كل أ، كما قلنالذلك

وھذه  التجليسیكون لھم نصیبھم من ھذا  مونھ، فإن األشخاص الذین یكرّ شھر رمضان صفة خاصة. لذلكأعطى 
 .نرجو أن ننال صفة اإلنسانیة إن شاء هللا. إن شاء هللا یكون وسیلة للخیر. یجعلھ مباركهللا الصفة إن شاء هللا. 

 .ومن هللا التوفیق. الفاتحة
 موالنا الشیخ محمد عادل الحقاني
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