
 

 

    

 عاملوا الناس بلطف
 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

أي شخص سیقترب  ." اْدعُ ِإلَٰى َسِبیِل َرِبَّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَةِ  . "بلطف دعوة الناس  يھ طریقة النبي الكریم صلى هللا علیھ وسلم
الناس ببطء من خالل  بتربیةالشیخ موالنا . قام الطریقة ، الشيء  نفس الطریقة طبعا.  لطفونعومة وأخالق ب ویعاملكمنك ویحبك 

 . ، وغض الطرف عن أخطاء الناس ھمئمن خالل عدم النظر إلى أخطا ، التسامح

. ما علینا أن نفعلھ ھو  مختلفة، بالطبع ھناك أنواع  الناس كالم.  إذا سمعوا كلمة سیئة وسیھربون،  محاربتھمب قمتالناس إذا سیبتعد 
 ذاءیإل داعي، ال  ". لذلكالدنیا وما فیھا  لك من ألن یھدي هللا بك رجال واحدا خیر " لسان نبینا الكریم على. یقول هللا تعالى مسامحتھم 

 . مشاعر الناس بسرعة

. الناس یفعلون  مناسبھذا ما ھو  -یسرب ابعادھم.  إذا كان الشيء الذي تم القیام بھ غیر مناسب نبعده بلطف، أو 	جیدنحذر بكالم علینا ان 
تحمل الناس  یجب علیھمھذا السبب أولئك الذین ھم على ھذا الطریق ل.  متناقض یكون، ولكن في بعض األحیان  لخدمةانیة بأشیاء معینة 
 . تسامح قدر اإلمكانب. دعونا نعامل الناس  على ھذا النحو المشایخونصائح  علیھ وسلم صلى هللانبینا الكریم نصیحة .  لطفبومعاملتھم 

یبرز أدنى العیوب أمام الناس ویغطي  الشیطان،  الناس ضد بعضھم البعض لوضع.  الناسلم یعد ھناك اي صبر عند .  الصبر جید
. ھذه  إن شاء هللا معیننا. هللا یكون  خطاءاأل یغطونفي حین  ا وجدن إلى أدنى خیر إذینظرو والمشایخ . في حین أن نبینا الكریم خیرھم

 . حاجة للعالم اإلسالمي كلھولكن فقط  ألھل الطریقةلیست حاجة 

الكراھیة بذا یعني انھ یرید لك أن تشعر ھ -. العداء والحقد  ، والحقد بینكم یرید أن یسبب العداء والكراھیة أن الشیطان عز وجل هللایقول 
لقد . مسحوبة خناجرال –البعض  ببعضھ. وقد سقط العالم اإلسالمي كلھ الشیطان بالضبط كما یرید  ھذا الزمن ھو.  البعض كمتجاه بعض

 . البعض مبعضھ یقضون علىالمسلمین  واال داعي لھا وجعل اخترعوا اشیاء

تحتاج إلى أنك "إذا قال ھذا، سأفعل ذلك". في حین  یقولون. إنھم  ویرجع السبب في ذلك إلى أن الناس یستعدون باستمرار للقتال كأفراد
، فإن المجتمع  . عندما یكون ھذا ھو الحال أزعج أحدا "، عندما تخرج بین الناس ال أن یجب.  أقول كلمة سیئة الیجب أن  العمل "

 .عنا جمیعا راضیا سیكون  عز وجل، وهللا  ، والعالم اإلسالمي كلھ سیكون أفضل حاال صبح أكثر جماالیس

 یقوموا بتربیة أنفسھمیجب الطریقة  في ھذه، ولكن أولئك الذین ھم  فعل ذلكال یمكن اآلن و إنھ آخر الزمان، بالطبع . یساعدنا ویھدینا هللا 
 ومن هللا التوفیق .  .معیننا هللا یكون لھ أجر كبیر عند هللا عز وجل . . ھذا  تحت السیطرة وتكون

	الفاتحة .
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