
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 عاملوا الكفار بحكمة

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

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

 الجمعیة.
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
َ عَ  ِ فَیَُسبُّوا �َّ ٍة َعَملَُھمْ َوَال تَُسبُّوا الَِّذیَن یَْدُعوَن ِمن ُدوِن �َّ ِلِلَك َزیَّنَّا ِلُكّلِ أُمَّ  ْدًوا بِغَْیِر ِعْلٍم ۗ َكذَٰ

 
خبر م عن آداب اإلسالم ومعاملة الناس. إن هللا عز وجل یُ علّ خبر ویُ إن هللا عز وجل یُ صدق هللا العظیم. 

 .ھمیخطونھا تفید اآلخرین أو تضرالناس والمسلمین كیف أن كل خطوة 
 

هللا عز وجل بعد ذلك. سیسبون  قمت بسبھم،. إذا هلالج لج غیر هللا ونیعبد الذین تسبواهللا عز وجل أال  یقول
قمت بسبھم، ، ألنھم یعتقدون "إننا نعبد إلھنا مثلما یعبدون إلھھم". إذا الكنھم یفعلون ذلك دون أن یعرفو

ً الكراھیة. وستكون سبب یرتكب الناس المزید من الذنوب. سیكون ھناك المزید منسیسبونك. عندھا س  ا
 .تكبر وتزداد سوءاً سذلك. وھذه الفتنة ل
 

ً ھم یفھمون أخطاءبشكل جید،  سإذا عاملتھم  . سیفھمون ویقولون "األشیاء التي نقوم بھا عدیمة شیئاً فشیئا
سنا". نفنحن نعبدھم بناًء على إرادة  ا. لم یأمرنا أحد أن نعبد ھؤالء،الفائدة. ونحن نسبب المشاكل ألنفسن

صبح عدوھم من أجل ال شيء. عندھا ستكون ، فإنك تُ تتھّجم علیھملكن عندما ویتركون ذلك إن شاء هللا. س
 ،ھناك كراھیة وسیبتعدون أكثر. یمكنك جذب الطیبین من خالل الخیر. إذا لم تفعل الخیر وبدون خیر

ً على اإلطالق.  تنفعفھناك كراھیة وعداء. لن   ال فائدة منھ.ھذا و للكبائر اصبحت سببا
 

. كان ملسو هيلع هللا ىلص . كان األمر نفسھ في عھد نبینا الكریماإلنسانھذه ھي صفة  ھذا قابل للتطبیق في جمیع األوقات،
ال یجلب سوى  كالم غیر ضروري وغیر حكیماآلن أیًضا. قول  انفسھ المسألة ھي هھو نفسھ بعد ذلك. وھذ

 .، یجب أن نكون حذرینالضرر. لذلك
 

، یرید الكثیر من الناس مین التصرف وفقًا لذلك. خالف ذلكوأ بكثیر. یجب على المسلأس حال الدنیا أصبح
ومكانًا ال ینبغي  یقةإن ھناك مكانًا یجب فیھ قول الحق یقة. یقول نبینا الكریم صلى هللا علیھ وسلمقول الحق

بحكمة إن شاء هللا.  نتكلم بحكمة ونتصرفیجعلنا حفظنا وهللا ی، یجب أن نكون حذرین. تُقال فیھ. لذلكأن 
 ومن هللا التوفیق. الفاتحة. .رون ویعبدون غیر هللا عز وجلاآلخرین. هللا یھدي الذین یقدّ  یھدي هلالج لجهللا 
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