
 

 

    

 الخطأ في أنفسنا نرىدعونا 
 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

 واكونییجب أن ،  حیاة مریحة واعیشیمن أجل أن  حیث أنھ.  في الدنیا واآلخرة ونھافعلیعن األشیاء التي  ینالون البركة البشر
.  أیضاه الدنیا یعیش حیاة جیدة في ھذلكي لیس فقط من أجل اآلخرة ولكن ،  هللابھ مر أبما  ویقوموندائما على طریق هللا 
 . قدار هللاأ ه ھي؟" ھذھذا وذاك یحدث ماذا فعلنا ل " بعض الناس یسألون

 دعوني أقوم؟  خطأالأتساءل ما ھو  " مثل. واآلخر یفكر ؟" عندي ما الخطأ  نتقاد مثل "لإل. واحد  ھناك نوعان من التفكیر
 .یفكر  " بإصالحھ

 تَفَكُُّر َساَعٍة َخْیٌر ِمْن ِعبَادَِة َسنَةٍ 

سبعین ، أفضل من عبادة  وعظمة هللا لمدة ساعة نفسكأخطاء ب التفكر . "" تفكر ساعة خیر من عبادة سنة"  یقول نبینا الكریم
 . یقولسنة " 

خطأ. ارتكب یمكن أن یكون والدك ارتكب خطأ أو جدك  ." في ما حدث ذنبلیس لدي أي  " لتق، عندما یحدث شيء ال  لذلك
من .  هللا ال یظلم أحدا لذلك.  اللقمة الحرام من ھذهتعاني من العذاب  وقد قد یكون اطعمك لقمة حرامأیضا. من ذلك تعاني  قد
. عندما  من ھذا ینحذر واكونیأن الناس یجب على ؟" ھذا  مع هللا متسائال "أین أتى وتترك األدبهللا  على أن تتمرداألدب  قلة

 .ابدا  إلى ھذه النقطة بالوصولتسمح ال ؟ ذا بقي "؟ ما ھذا الموضوع متسائال "ماذا حدث فيتفكر 

عندما  ستنال الثواب ." إذا قمت بذلك  تحمل ذلك بھدوءوسن،  ذلك نا علىهللا یعین "، أو " من المؤكد ان لدینا خطأ "قلت إذا 
". ثم  األنبیاء بالءالناس  أشد . ألنھ یقول "ثواب مع  كل ذلك ، یأتي مشاكلال، ویعطي  المعاناةیعطي ،  یعطي هللا شيء

 . ، وھلم جرا األولیاء، الصحابة 

ً مؤلم لیس أو التفكیر  م. نحن بحاجة إلى االقتداء بھ لھم بنعمة بالنسبةإنھا أشبھ  ." هللاعند من  ھذاجاء  " لھم عندما یقولون ا
 .مرتاحا كون وست كخطأ اصلح ... "ھذا وذاك ؟ فعلت  على الحقوق ھل اعتدیت؟  أحدا یتضرھل  " فكر.  إلیجاد خطأنا

. خلق السعادة الدنیویة  خیربخلق الناس حتى نتمكن من العیش و الرحمن الرحیم . ھ وجل. هللا عز  تعذیب أي شخص هللا ال یرید
، أو القوة  لدیھم ما یكفي من،  وا ذو جمالكونی. أولئك الذین ال یؤمنون یمكن أن سیصلون الى كالھما الذین آمنوا .  والسعادة في اآلخرة

 ومن هللا التوفیق . . إن شاء هللابین الصالحین نا جمیعا جعلهللا ی. ا كون مجدییالكثیر من المال كما یریدون ولكن ذلك لن  ھملدی

	الفاتحة .
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