
 

 

    

 

 تعلم أن تتحمل وتعفو

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

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

 ناظم الحقاني ، دستور . طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .

 اآلن،.  التسامح واوأظهر البعض بعضهم الجميع تحمل إذا أسهل حياتهم مرأن ت لجميعل يمكن.  الحياةعلى البشر أن يتحملوا ليستمروا في 

 األم تقول وعندما ، وجهه في يغضب الولد ، ولدهل شيئا األب يقول عندما.  أسوأ هو ما يقول اآلخر ،ما  شيء شخص شقيق يقول عندما

وسيزول  ستجعل عذر" ابدا  غيرتي لنو مسن الرجل هذا " تقول ، نيمخطئ كانوا لو حتى لذلك.  أيضا وجهها في يغضب الولد شيئا

 تزداد. حتى  صديقك من تغضبأن  إلى حاجة هناك ليس.  تتغير لن.  حال أي على لسبعين أو ثمانين سنة األمور تسير وقد.  الغضب

 . اآلخر الشخص تجاه سيئة مشاعر تحملو تعاني. تغضب  عندما سوءا األمور

 يكون ال قد هي/  هو " ، الغضبب التفكير جنبتوت خراآل شخصلل عذر ايجاد الى بحاجة انت.  الغضب لتجنب شيء لكل عذر إيجاد علينا

 هذه ... " بسبب هكذا اليوم.  الحرارة بسبب اليوم اذكه كوني قد هي /هو.  ذاكه تصرفي هي/  هو السبب هذال وربما.  اليوم يرام ما على

 هذه مثل جدكان ي الشيخ موالنا.  غضبوشعرنا بال الشيخ موالنا حصلت مع األمور هذه من كثير لذلكاهل الكمال . موجودة عند  الصفة

قد  . بشر ألنهم عليهم غضبي اللكي  لجميعل عذر يجد.  تسامحيصل الى هكذا  أنه يعني وهذا.  تضحك تجعلكوالتي  للشخص األعذار

 األم وبين ،والولد  األببين  أفضلعالقة  ، أفضل صداقات هناك يكونس.  النحو هذا على نتصرفوي أنهم لو فضلأ بشكل الناسيعيش 

 .والولد 

 بعضهم مع يتحدثون ال أوبشجار  إما ينتهيس ، يوم كل احتدام األمور ، ذلك من العكس على.  جميل الوضع وسيكون سيعتادون على ذلك

 عندما سعداء انهم.  ذلكب ءسعدا ونسيكون األشرار والشياطين فقط.  البعض بعضهم مع يتحدثون ال عندما أسوأ سيكون األمر.  البعض

 بالحزن الصالحون يشعرون ، ذلك من العكس على.  هذا عن ال يرضون الصالحون.  البعض لبعضهم يكونون أعداء أو الناس ينزعج

 . بينهما اإلصالح ونريديو

 خطأ لكل عذر علينا أن نجد هللا شاء إن ، قلنا وكما. باألمر المهم  ليس هذا.  خطاءاأل القليل من لديه يكون أن خراآل للشخص يمكن

 ال التي األشياء مع تعاملن ويجب أن ال يداخل سالم في نكونيجب أن . نسامح  عندما هللا شاء إن اسالم أكثر أيضا ونحن.  لهم ويغفر

 ومن هللا التوفيق . . عنكم هللا يرضى.  هللا شاء إن ونحصل على الثواب هللاعند  من تأتي رحمة،  هذا نفعل عندما  .ناتهم

 . الفاتحة

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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