
 

 
 
 
 
 
 
 

 تعلموا من األخطاء
 

. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز 

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

 یطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمأعوذ با� من الش
 

 َوتِْلَك اْألَیَّاُم نَُداِولَُھا بَْیَن النَّاِس 
 

". في ھذه األیام ، سیكون ھناك دائًما حكم من قبل شخص من  َوتِْلَك اْألَیَّاُم نُدَاِولَُھا بَْیَن النَّاِس  " عظیم الشأنفي القرآن هلالج لج هللا  یقول
اآلخر. سیأتي شخص ما بعد ھذا. ثم یأتي بعده شخص آخر أیًضا. ھذا ھو الحكم الذي أعطاه هللا للبشر. كلھم لن الناس ، یأتي واحدًا تلو 

أشخاًصا  كما تكونوا یولى علیكم ، یعیّنحال الناس. ل وفقاالحاكم  یعیّنآخرون ، طیبون وسیئون. هللا موا إلى األبد. بالتأكید سیأتي یحك
 .ھمون، أولئك الذین تستحق ممثلك

. 
 واألتراك"ما حدث قد حدث".  . العرب یقولون "ما فات مات"ال داعي للحزن على األشیاء التي حدثت من قبل. ما حدث قد حدث لذلك
وتبتعد عن األخطاء. حتى ال نكرر األخطاء ونسبب  اإنھ ال یمكنك منع ما ھو آت. حدثت األشیاء. علیك أن تأخذ درًسا منھ ونیقول

قد حدث بالفعل. ال یمكنك أن تفعل؟ ما حدث  . بالطبع ، تشعر بالحزن لما حدث. ولكن ماذاالدرس ونتعلمالمشاكل ، یجب أن ننظر إلیھا 
 .یمكنك فعل أي شيء. یجب أن تكون حذرا وتحمي نفسك

. 
هلالج لج. الوطن وحكومة اإلسالم الحمد �  نعمةثم ھي نعمة اإلسالم، أعظم نعمة . النعم تدوم لكي اشكرهللا علیك. التي أنعمھا نعمة الحفظ إ

حقھا. یعیش الناس بأخذ كل شيء  ھاھذه األشیاء. یجب أن تعرف قیمتھا وتعطی هللا . أعطاكیتھاھمأ نقلل من ال أن یجب. معَ نِ الأكبر ھذه 
 فائدةأي درس. عندما تتكرر نفس األخطاء ، فإن حزنك ال  یتعلمونلكنھم ال و. إنھم حزینون على الماضي ویعانون ، كأنھ حق مكتسب

 لألشرار.. عندما تتعلم من الخطأ وتبتعد عنھ ، تستفید وال تمنح فرصة ھمن
. 

حدودھما منذ  والظلم ةمت الظللإلسالم رغم أنھا تبدو سیئة. لقد بلغھي األیام القادمة هلالج لج ھذه األیام أحیانًا جیدة وأحیانًا سیئة. الحمد � 
ومع ذلك ، بما  .األمم قدیماً ألھلكھم هللا ذلك لو أصابوالعصیان في تاریخ العالم. من العار ، من الكفر  ھذا القدرئة عام. لم یكن ھناك م

منذ ذا القدر بھوقاحة و. لذلك ، لم یتم تدمیرھم بعد. لم یكن ھناك كفر الصبور - األخیر یظھر الزمان ، فإن اسم هللا آخرأننا نعیش في 
تلك  نابلغواألیام السعیدة. هللا ی النقیةاألیام ، . ولكن كما قلنا في بدایة الصحبة ، إنھا أیامھم اآلن. إن شاء هللا تأتي األیام الطیبة الدنیاخلق 

 ومن هللا التوفیق .   .األیام. هللا یحفظنا جمیعاً ویقوي إیماننا إن شاء هللا
 

 الفاتحة .
 

 محمد عادل الحقانيموالنا الشیخ 
 1442 شوال 7 /2021 أیار 19

 زاویة أكبابا، صالة الفجر


