
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 في التغلب على الغضب الشدة

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

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

 الجمعیة.
 

 ".یس الشدید بالصَُّرعة، إنما الشدید الذي یملك نفسھ عند الغضبلیقول " ملسو هيلع هللا ىلصنبینا الكریم 
، عندما متھ أصعب من ھزیمة شخص آخر. لذلكھو الذي یتغلب على غضبھ. ھزی الشدید

من كل ، سأھزمھ. من یأتيكل " یفكرونإن ھذا ال یخطر ببالھم. ، فنفوسھمیتبع الناس 
 .تسیطر علیھم وتتحكم بھم نفوسھم". غضبني سأضربھیُ 
 

ظھر غضبھ یُ من سیطر على غضبھ، . من ال یستطیع أن یُ الشدیدمن یسیطر على غضبھ ھو 
، ال یمكن ة. عندما تكون قوة اإلرادة ضعیفةضعیف اإلرادھو غضبھ بضربھ للناس أو لمن یُ 

 ،ب منھشخص ما الشخص الذي غِض  یُسامحعندما  ىخرأ مرتیة. شدیداً اعتبار الشخص 
 .هلالج لجوھذا مقبول أكثر في حضرة هللا 

 
ي لعبة والمطالبة بحقوقك. ھذه ھ ستیاءاإل ،مھ الناس في الوقت الحاضر ھو الغضبعلّ كل ما یُ 

رة زادت الخسائر التي یتعرضون لھا. یأتي المزید من الخساكلما ، الشیطان. وكلما فعلوا ذلك
، یجب أن نتحكم بالخسارة". لذلك ینتھي"من یبدأ بالغضب  لكل شيء من حولھم. یقول مثلنا

 ا.فیھ
 

، َوإِنََّما اْلِحْلُم بِالتََّحلُِّم". یتم اكتساب اْلِعْلُم بِالتَّعَلُّمِ نََّما "إِ  نبینا الكریم صلى هللا علیھ وسلمیقول 
سیطر على مسك غضبھ ویتحكم فیھ فھو حلیم. ومن یُ من یُ  .قال "اْلَحِلیُم َسِلیٌم"بالتعلم. ویُ  العلم

 . هللا یحفظنا.هلالج لج غضبھ شخص مقبول في حضرة هللا
 

صبح أمر صعب. ومن یسیطر علیھ یُ ، إنھ ملسو هيلع هللا ىلصوكما قال نبینا الكریم  ،. كما قلناإنھ صعب
، فھم لیسوا أقویاء. الذین ال یستطیعون السیطرة علیھ، حتى لو قالوا إنھم أقویاء. أولئك قویاً 

ومن هللا التوفیق.  إن شاء هللا.یُعیننا غضبھم. هللا یحفظنا. هللا بأسرھم تو نفوسھمعلیھم  تُسیطر
 الفاتحة.
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