
 

 

    

 غافل	ھو الشخص الذي یفعل الشر
 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

 وجلهللا عز  یعید، ثم  " ھذا الشخص یفعل شیئا ھعقلیسلب ،  شيء لشخص ماعز وجل هللا 	یشاء "عندما یقولنبینا الكریم 
ال  وجلشیئا سیئا قد تم ، الن هللا عز  لذلك؟ " لماذا فعلت ھذا ؟! ! ماذا فعلت سبحان هللا " مفكراشخص ال ثم ینھض. عقلھ 
 . شيء طبیعي أو شيء جیدب قامإذا  المرءعقل  یسلب

تناسب یالخطأ یعني شيء ال . شيء فاسد خطأ یعني ال. لقد فعلوا شیئا خارج الذكاء. غافلھو بالتأكید فعل الشر الشخص الذي ی
،  شيءأي ، علینا أن نفكر قبل فعل  . لذلك سیئ شيء وھ، السوء ،  خطأال.  لیست اخطاء. األشیاء الجیدة  غفلة، الذكاء مع 

إذا كان غیر  يغیر طریقیأن  أرجوأنا أفعل ھذا ولكن  "علینا أن نستعیذ با: قائلین . العون هللا  ونطلب من،  هللا نتوكل على
 . العملب أبدیومن ثم ویشاورھم  علیھ أن یسألھم،  إذا كان ھناك أولئك الذین یعرفون ." صحیح

 : لبدول صلى هللا علیھ وسلم. في حدیث آخر قال نبینا الكریم  شاور، و استخدام رأسك،  هللا علیك أن تتوكل على

 اِْعقَْل َوتََوكَّلْ 

واستخدام  اربطھیعني 	اعقل " " . الجمل جملھ طلیق وھرب"، ترك  هللا أتوكل علىأنا  "فكر الصحابة ، 	". اعقل وتوكل" 
 . وفقا لذلك األفعالنفیذ قوم بتسباب وتاأللذلك علیك التحقیق في .  هللا توكل علىثم ومن ، عقلك 

. هللا  نھم یرتكبون خطأإف بھذا؟"  مثل ھذا الشيء تكیف فعل " ینعلى ذلك قائل ونثم یندمومن أشیاء  یفعلونمعظم الناس 
 علیك أن،  . في ھذه الحالة . الناس قادرون على خداع اآلخرین األخطاء في ھذا العالم. تحدث  ن األخطاء إن شاء هللاعیبعدنا 

لقفز إلى اجید ال من ، فإنھ لیس . خالف ذلك اإلجراءات الالزمة اذا كان یناسب الذكاء تأخذ، ومن ثم  ر طویالكبحث وتفت
 .ا ذلك الحق علىوتندم . یمكن أن تفقد ما في یدیك ھا شیاء لمجرد أنك ترید أن تفعلاأل

ھو أسوأ و،  للعمل الدنیوي إذا قمت بخطأ ما بالنسبة ئ. أنھ أمر سی الصحیح إن شاء هللا عقلنانكون دائما في وعن األخطاء  یبعدناهللا 
 ئسیذلك الوقت وضعك في ،  ، وخاصة إذا كنت تتعدى على حقوق اآلخرین اآلخرةب. إذا قمت بخطأ ما یتعلق  آلخرةل بالنسبةبكثیر 
! نحن بحاجة إلى الحذر دائما حول ھذا  تتعدى على حقوق اآلخرین ال، ولكن تبت ذلك الذنب إذا لك . إذا قمت بخطأ هللا یغفر  تماما

 ومن هللا التوفیق . . لذلك إنتبھوا.  . حقوق اآلخرین مھمة جدا . ال یكفي حتى لو قلنا الشيء نفسھ كل یوم الموضوع

	الفاتحة .

محمد عادل الحقانيموالنا الشیخ   
الفجر، زاویة أكبابا ، صالة 1438 ربیع اآلخر 2017/20 -1- 18 


