
 

 

    

 القیمةالكالم السیئ یقلل 
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني

تضیع وال للناس  الطریق الصحیح أظھر " یقول صلى هللا علیھ وسلمونبینا الكریم  قدس هللا سره ،الشیخ  موالنا ھذه نصیحة
یقلل من قیمة  فعل ذلك.  بنفس الطریقة للرد علیھ داعي ال،  اذا كان شخص ما ھاجمك لفظیا ." ما ال یعنیكبالكثیر من الوقت 

 . ذلك الحینفي جوابھم  سینالون.  ھم. أدعي أنك لم تسمع من األفضل عدم التعامل مع ھذا الشخص.  الشخص

 لذلك " جاھلالجواب الصمت ھو  "ل یُقا . مع شخص جاھل العالم ال یدخل في جدال. مع اآلخرین  جدال وال خصامیقول ال 
 تإذا تحدث مرتبتكإلى  ونیرتفعس،  . وبالمثل	معھم تمستواك إذا تعامل سترفعھم الى. 	فإن أفضل رد على الجاھل ھو الصمت

 .م ھاتنحدر إلى مستووس،  معھم

النفس !  وتنحدر حتى أقل من ذلك، م ھاتنحدر إلى مستو،  ، تصرخ تحدثأن ترید ت النفس.  ذاتك امسك،  نفسك امسك،  لذلك
، كرامتھ فقد و المرء ُمھاناصبح أ. كلما  غیر مالئمة ھناك من أمور ومھما كانمن لؤم حب كل ما ھناك ت النفس. ھمھا ال ی

 . یومھممن  اوقتالجمیع  یعطون ھم والعزت نفسو، والناس بحاجة إلى حمایة أنفسھم  . ومع ذلك ذلك ت النفسحبكلما أ

. قول "ال"وإما ت"،  موافق قول "إما ست. م ، لیس ھناك حاجة للرد علیھ" كی. أنا متفوق عل كاأنا ھذا وأنا ذ " قالوالو حتى 
 ".لو خاطبت مئة عالم لغلبتھم ولو خاطبت جاھال لغلبني  لدیھ مقولة جمیلة "	كرم هللا وجھھعلي  سیدنا.  فقط ابتعد

 لذلك. وابتعد ، فلیكن ما تشاء"،  حسنا . تقول " أخرى یسمونھ أسودأبیض ومرة تسمیھ .  أسودونھ األبیض أبیض ویسم تسمي
 ابتعد ." فقط ھو مثل ھذا وذاك األمر  ھناك حاجة لتعلیمھم السبب قائال " . لیسباألسباب لدیھم عالقة لیس أولئك الناس 

؟  ھذا قاللماذا  "ستبقى تعاتب نفسك ،  معھمحرب كالمیة ب ت، إذا تورط . على العكس من ذلكسترتاح وتعطیھم الجواب .
 . زعجكوست،  كداخلبھا في  تفظستح،  مشغوال حتى المساء تبقیكمسألة ال؟ إن " ل ذلكقیلماذا لم 

 نفسھمجماح  ونكبحی. الناس الذین نفسنا . نحن بحاجة إلى كبح جماح وعلینا أن نتمسك بھا ،  جمیلة، طریقة ھذه أفضل طریقة ،  لذلك
ومن  . إن شاء هللا یحفظنا من نفسنا. هللا  حیاتھم في العذاب والقلقیمضون بشكل مستمر  یركضون خلف نفسھم. أولئك الذین مرتاحون 

  .هللا التوفیق 

	الفاتحة .
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