
 

 

    

	بأدب ھااألخطاء تظھر

 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

عبر . یمكن أن یقولوا لرأیھم . قد یكونون قد رأوا خطأ على اآلخرین وفقا بتفكیر معظم الوقت الناس یریدون أن یفعلوا أشیاء 
من . ھذا أیضا  إھانة أمام اآلخرین بھذه الطریقة حتى ال تصبحذلك  ونفعلی.  صحیحةطریقة ب،  بأدبلھم  یكتبواشخص أو 

 .بال أدب " سیكون وھكذا ، ھكذا ، أنت  لقد فعلت شيء من ھذا القبیل یقول أمام الناس " األدب .

فیما یتعلق .  أیضا على أنھا امور صحیحةخطاء األ. یمكن أن تظھر  الشخص یمكن أن تظھر كل شيء على ما یرام نفس
. قد یكون ھذا الشخص قد أدرك خطأ وربما یخبرك عن الشيء  ، یعتقد الناس ما یتلقونھ وما یناسبھم ھو شيء جید ربالخی

 .بأدب قول ذلك ت، سیكون من الجمیل أن  . كما قلنا أو تعتقد أنھ كان جیدا ھالذي ال تعرف

".  أنقذتني من عبء " ینأن یشكر اآلخرعلى المرء . یجب یقي إذا كان الخطأ خطأ حق األمر وإصالح قبولالمرء  یجب على
شاكر . أنا  . لقد حذرتني . أظھرت ھذا لي كان شیئا سیئا وقبیحا بینما. اعتقدت أنھ جیدا  لم یكن لدي أي فكرة " یجب أن یقول

 . "، وال تغضب لك

 الَِّذیَن یَْستَِمعُوَن اْلقَْوَل فَیَتَّبِعُوَن أَْحَسنَھُ 

شخص یقول ھناك . یمكن أن یكون  ما ھو جید ونیستمع الناس إلى ما یقال ویأخذ".  القول فیتبعون أحسنھالذین یستمعون " 
صبح وسیلة یك ونفسالفرامل على  ھلوضع علیك أن تشكره. مرة أخرى  كأو غرض تك، ال یعرف نیئ سی الجید معتقدا أنلك 

. النفس رید ت، ال تقفز صعودا وھبوطا كما  . لذلكان یروا ما ھو جید سیئ ، یمكن للناس  . وبعبارة أخرىلعدم الوثوق بھا 
 .یسامحوك نت أمام الناس والجمیع قد ال أ

حقیقة لم تقل ما یكفي  . علیك أن تقول " . یمكنك شكر أخیك على الفور نفسكھذا أیضا شيء جید حتى ال تكون ھناك حاجة للدفاع عن 
 لنفسك. إذا تنازالت ارتقیتتساوم كلما  م. كلما لنفسك . ال تساوم على  باستمرار ھاجلدعن طریق یمكن أن تأتي  النفسھذه  عن نفسي ".

 ومن هللا التوفیق .  .نفسنا عطینا القوة حتى نستطیع قبول الحقیقة وعدم اتباع ی. هللا سیتدنى مقامك ، ك مستواسینزل ، وسرت وراءھا 

	الفاتحة .
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