
 
 
 
 

 
  

 

 المسلمب يليقما 
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

 ةكرام عندهكون ت. يجب أن  حكمةب يقارب األمور. يجب أن  لإلنسان ، وخاصة بالنسبة للمسلم ، هو السيطرة على نفسه األنسبما هو 
. الشخص الذي ال بتأني ، وال تتصرف  الثقة بالنفس. فالكرامة تعني  كرامة عنده. يقولون ما هو مناسب للمسلم هو أن يكون  أينما كان

. ]ولكن  ما فعله أو قالهلالحقاً  يندم. وهذا يعني أن الشخص ال يملك الصبر ، ثم  تجاه كل شيء بشكل مفاجئيملك الكرامة يتصرف 
 . رهبسبب افتقاره للصبر ،[ يعطي الفرصة للشخص اآلخر للحفاظ على كرامته وصب

 
. عندما تقول المرأة شيئًا لك ، إذا  هت. كل شخص لديه مستواه الخاص به ، له مكان()بنفس األسلوب ليس من الجيد التعامل مع الجميع

نتهي ، وستشعر ت. س . في الواقع ، إذا استمرت في الكالم ، ال تستمع إليها وال ترد عليها كرامتك فقدوتجبت ، تصبح مثل المرأة أو قمت
طريق فجأة ، إذا ارتكبت خطأ ، فإن مثل هذا  نحوعندما تتجه  عوام الناس .. أولئك الذين ليسوا في مستواك يدعون  بالخجل مما فعلته

أنت ، و تاحا. بهذه الطريقة يظل هادئًا ومر بالرحيل الصمت ، أو االبتسام والسماح له . يجب عليك إما الشخص يتعامل معك ويقول أشياء
جسديا ، أو قد يستخدم كلمات سيئة  قد يتشاجر معك. إما أنه  ، قد يؤذيك تقوم بالرد. لكن إذا ، على العكس ، ومرتاحاستظل هادئًا ايضا 
 ك .تفقد قيمت، س ، واستخدمت كلمات سيئة]حينئذ[  تفاعلت. إذا  ضدك

 
ليس " صلى هللا عليه وسلم يقولالكريم نبينا ل. هناك حديث ا قوييكون شخص  مثل هكذا. المرء  نفسالسيطرة على  من المهمهذا السبب ل 

[ في نفس الوقت! ذلك ]كل -لقيام بذلك أمر جيد وصعب ومفيد ا. في الواقع ، " الشديد بالصَُّرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب
دال من ذلك سيقولون إن هذا . بلن يقولوا انك شخص غير مهم .  أمام الجميع ستستمر في الحفاظ على كرامتكجيدة ، وستكون النتيجة 

 .الجيدة  . تحافظ على صبرك وتحظى ببعض السيطرة على نفسك ، و ]بعد ذلك[ الحظ النتيجة الشخص يمتلك الكرامة
 

 سيئا وتقول شيء ماكذا وكذا ، ]و[ عندها قد يكون رد فعلك  قال . هذا الرجل اليوم ، تسعة وتسعون في المئة من الناس يفتقرون إلى هذا
. هللا يعطينا القوة إليقاظه  ، ال داعي مر عليه الوقت. أو أن الحادث  الشتم. في اليوم التالي ينتهي به األمر عند بابك يبدأ في  المقابلب
 . من هللا التوفيقو . النفس تربيةمن خالل القيام بذلك . هذا يتطلب قوة كبيرة ، ]ولكن[ تدريجيا من الممكن  سيطر على نفسنانل
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