
 

 

 

 سيطر على يدك ولسانك

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 .

 نبينا عليه الصالة والسالم ذكر :

 َويَِدهِ  ِلَسانِهِ  ِمنْ  النَّاسُ  َسِلمَ  َمنْ  اَْلُمْسِلمُ  

.  أيديهم من أسوأ الناس بعضألسنة . ألسنتهم  أو يهميدأب أحدا ونضرالذين ال ي هم". ويده لسانه من الناس يسلم الشخص الذي هو مسلملا"

 .يلقل ، وإيمانهم ناقص همإسالم.  مسلمينليسوا  الناس ونيزعج الذين وأولئك ، يفترون الذين أولئك ، بألسنتهم الناس ونعذبي الذين أولئك

 ،التربية  تحت أنفسهم ويضعوا معا يعملوايجب أن . عليه الصالة والسالم  الكريم نبينا أمر ونصيحة إلى لالستماع بحاجة الناس هؤالء

 نبيناالذي وصفه  مسلمال أن حين في ،ن وسيئ مبأنه المسلمين يظهرون الناس هؤالء.  الناس بتعذو مسلم نفسك تسمي أن كيمكن ال ألنه

 . القبيل هذا من ليس الكريم

 عن الدفاع يستطيعون ، حق على واكوني وعندما. ألحد  بضرر ونتسببي الو ظلما أحدا يؤذون ال.  طباعأجمل و مزاج أجمل في مسلمال

ألسنتهم بشكل غير  أو أيديهمب األلمب ونتسببال ي همولكن ، وأيديهم بألسنتهم الدفاع يمكنهم. وضد الظالمين  ، والكفرة الجبابرة ضد أنفسهم

 . اإلسالم إطار ضمن أيضا هذا ولكن ، حقهمب يطالبوا أنب إذن لديهم. عقالني 

 فقط تطالب أن يمكنك.  لم يخطئون بحقك الذين لألشخاص األلم وتسبب عليه تغضب أن كيمكن ال ،الشخص الذي تواجهه  كان مهما

 ، ذلك تفعل أن تستطيعلم تكن  إذا.  ذلك تفعل ان تستطيع كنت إذا تفعله وهذا.  يضركالذي و ، مذنبال ،الجبار  الشخص ضد حقكب

يحصل على  ، هللا أراد إذا.  حقك على ستحصل وبالتأكيد ذلك عن سيسألهم هللا.  القيامة يوم وسيحاسبونه ذلك هللاسيرى .  هللا إلى تحيله

 . شاءي متى ، واآلخرة الدنيا في ذلك

 كوننو نفسنا جماح كبح من نتمكن حتى القوة هذه كل عطيناي هللا. أحدا  وال يظلموا وألسنتهم أيديهم أن يحافظوا على الناس على ، قلنا كما

 وماذا ،فعلت  ذاما ، الحق هذاسيسأل عن  بالتأكيد هللا ألن ، شخص أي حقوق نسلب أو أحدا ظلمن ال علينا أن.  الصحيح الطريق على

 ومن هللا التوفيق . . تفعل نتك

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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