
 

 

 

 مداراة على طولال

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد 

الداغستاني ، شيخ محمد األولين واآلخرين . مدد يا رسول هللا ، مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد يا مشايخنا ، شيخ عبد هللا الفائز 

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 تجاههم التسامح ظهارإ " ، بمعنى ،" الناس مداراة " ." صدقة مداراة الناس " يقول صلى هللا عليه وسلم الكريم نبينا ، حديث ناقرأأمس 

  . المال إعطاء غير أخرى صدقات هناك. الصدقة  من نوع وهذا.  وتزيد العمرترد البالء  صدقةال ألن جدا ةمهم صدقةال ." صدقة

 يتحججون ال الناس حيث أن صدقة أيضا هوهذ.  البعض مبعضه مع جيدة عالقات ويبنون البعض مبعضه أن يسامح الناس جيد ألمر إنه

يرتاح  الطريقة وبهذه ،ين متسامح وايكون أن الناس ويعلم شجعي. ِشجار  في ويدخلون ، البعض بعضهم قلوب يكسرون ، الفور على

 الذين الناس ، ذلك ومع.  متناقضين أشخاص الناس هؤالء ويسمون ، متناقضة حياة كلها حياتهم تصبح ، شيء كل ضد واكان إذا.  الناس

.  مختلفة أشكال هناك. الشكل  نفس في الجميع يخلق لم ، الطريقة بهذه هللا خلق.  شيء كل مع ين شيئا فشيئامتسامح ونصبحي يدارون

 بحيث جميل حديث أيضا وهذا. جماال  األشياء أكثر يقول صلى هللا عليه وسلم الكريم نبينا.  القصيرة الحياة هذه في علينا ان نداريهم

 . الناس يرزقنا مداراة هللا.  الشرور من الحفظ على وتحصل صدقةك تحصل على الثواب. الثواب  على وتحصل ترتاح

 من تبقتروا فجأة ذهبت إذا.  ببطء الناس اإلقتراب من علينا.  جهلةو محجوبون ، أشخاص ،ون مكشوف أشخاص هناك مجتمعنا في

الفتاة غير هذه . تداريهم  وانت األشخاص من قتربت أن األفضل من ، ذلك ومع. لك اءعدأ واصبحي أن يمكن ، الدين عن ينبعيد أشخاص

. كلمتين يعرففقط  الدين،عن  فكرةأي  لديه يوجد ال ، شيء أي يفعل لم. المستقبل في تغطيس هللا شاء إن ، حسنا.  تصلي هاولكن محجبة

 . هللا شاء إن الطريقة إلى أيضا يأتون قد. بلطف  ، تدريجيا واقترب منهم دارهم ."إنتهيت .  كافر أنت " ، مثل تصرف حتى لو نبذهت ال

 ،حرة نفسنا تكرِ ت   إذا.  أوال أنفسنا ،نفوسنا  الى نظرن دعونا.  الناس نداري دعونا. هللا شاء إن الكريم نبيناالجميل ل الكالم ابهذ دنتقي   دعونا

 ومن هللا التوفيق . صلى هللا عليه وسلم . الكريم لنبينا الجميل بالكالم ، الحديث هذاب لتزمن دعونا لذلك. نفوسهم  من بكثير أسوأ كونست

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

صالة الفجر، زاوية أكبابا ،  2015 –12 –30   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ومن هللا التوفيق .

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني

صالة الفجر، زاوية أكبابا ،  2015 –12 –30   


