
 

 

    

 اْبِن آدََم َخطَّاء  

 سيد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

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

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم دمحم شيخ

                                  : نبينا الكريم يقول

 كُلُّ اْبِن آدََم َخطَّاء  

وا سواء كانوا يرتكبون يتوبأن . يجب على الناس يرتكبوا األخطاء ، يمكن أن  ، يعني بني آدم هذا يعني ان جميع الناس

  . يتابعالخطاء عن قصد أو بدون قصد 

ابُونَ   َوَخْيُر اْلَخطَّائِيَن التَّوَّ

عن . بعض الناس يقولون أمور ون توبيأولئك الذين يعرفون خطأهم وهللا توبة  يقبل ."التوابون  مأفضل الذين يخطئون ه "

نطق الكلمات  هم، الذين عند قراءة القرآن ال يمكن ، غير العربأشخاص . ثم هناك  ن هذهع. ال بأس إذا تابوا غير علم 

. المالئكة  همل وجلهللا عز  عينهامالئكة . هناك  بالنسبة لهم أيضا ةسهل وجلهللا عز  ها. جعل خرج بشكل مختلفتبالضبط أو 

 . هللا بشكل صحيح حضرة . بهذه الطريقة يرتفع إلى بشكل غير صحيح واإذا نطق حهمتصح

كل شيء  ونجعلي ة الذينهلجال. هناك بعض  بشكل مختلفيقولونها خرون واآلنطق بعض الحروف تبعض الدول ال يمكن أن 

لم يكن يستطيع نطق  بالل الحبشي سيدنا. حتى قولها  همولكن ال يمكنتقولها على هذا النحو ". يجب أن  ، " . يصرون صعب

وكمثال  األمة أسهل على األمر لجعل الحبشة .  بعد عودته من حرفع نطق يستط مل.  نبينا الكريم لم يقل شيئاوبعض الكلمات 

  . هح. ان المالئكة تصح شيئا لهنبينا الكريم لآلخرين لم يقل 

كل شيء ويجعل  ايضاالمالئكة ب. يساعد  يوفر جميع أنواع المساعدة للشخص عز وجل ، هللا نوايا الشخص صادقةأن  طالما 

تنطق . الذين ا قذروداخلهم ليس  جميال كالماهذا يعني أفواههم تتحدث ،  . نواياهم نقية هللا دائما مع هللا أحباب.  لهم مسًخر

ومربوطة مع ، لتكون نظيفة  ، قلوبناهو داخلنا . ما هو مهم بالنسبة لنا منهم  لفائدةال  فتنةبالوقلوبهم مليئة  لجمي بكالم أفواههم

 ومن هللا التوفيق . . إن شاء هللا ناوأعمال ناعبادات ويقبل، مسخر  جعل كل شيءيهللا . ا مهم قي ليسابال.  هللا

 الفاتحة .
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