
 

 

    

	دعونا نعترف بالخطأ في أنفسنا

 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

. لھم  هللا یغفرإلى هللا و یتوبون. أولئك الذین یرتكبون خطأ  . الناس یخطئون لجعل أنفسھم أفضل في ھذه الحیاة ینسجم بطریقة ماالجمیع 
 .لھم  غفرأخرى یُ ، یطلبون المغفرة ومرة  شخص ما ضروا، إذا  وإذا ارتكبوا خطأ مع الناس

، "ھذا حدث لي  شخصا آخر ال فائدة من لوم.  عن الخطأ في أنفسھم واأن یبحثعلى الناس . یجب  یجب أال نبحث عن الخطأ في اآلخرین
، یمكن  . إذا كان ھناك خطأ ". یجب على الناس أن یبحثوا عن الخطأ في أنفسھم الشخص ذاكبسبب ھذا الشخص وھذا حدث لي بسبب 

 . " قع في ھذا الخطأألن .  . لن أكرر ذلك مرة ثانیة لقد ارتكبت ھذا الخطأ " خطأ في نفسھ ویقولالللشخص إصالح نفسھ من خالل رؤیة 

 ستصلح، كیف  حسنا"  أنا جید جدا ولكن اآلخرین یسببون ھذه األشیاء " یقولونوخطأ في أنفسھم ال، إذا كانوا ال یرون كذلك  إن لم یكن
شخص  تحمل. أو إذا ر الخطأ مرة أخرىتكروس،  ، سیكون عبثا إصالح اآلخرین. في ذلك الوقت لیس لھ فائدةیمكنك ؟ أنت ال  اآلخرین
نفسك ؟ لست تخدم . ھل  من المفترض أن تكون جیدلدیك أي خطأ و لیسلتحمل المسؤولیة في حین  موجود فقط، ھذا الشخص یة مسؤول

 . لككذ

،  . ومع ذلك مباشرةالتشویش یقومون باالحتیاطات وفقا لذلك و یأخذونالناس ، فینا ، حتى لو كانت األخطاء لیست ه الدنیا بینما في ھذ
 الشخصھو إذا كان  ھاتدریب، وما نعنیھ بیربیھا ،  . إذا كان الشخص یدرب نفسھ . ما یحدث ھو مع الشخص الشخصبمعظم الوقت ھو 

. إذا  الشخص یخرج من نفس. ألن كل الشر  أفضل لآلخرة األمر. كما سیكون  حیاة أقوى وأكثر راحة سیعیش، فإن الشخص یربیھا 
قمت شخص جمیل إذا ستظھر . ا ال یمكنك السیطرة علیھتھا فسدا: إذا  طفلالنفس كال. ا نظیفة ال یمكنك أن تكون ناجح اعتبرت نفسك

  ومن هللا التوفیق . .ة كون جیدتوإن شاء هللا س نربي نفسنا. دعونا  في أنفسنا نبحث عن الخطأإن شاء هللا دعونا  بتربیتھا .

	الفاتحة .
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