
 

 

    

 الذكي یتعلم من اخطائھ
 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

 :ك خلق ل. هللا عز وج من أخطائھ یتعلم منالذكي ھو 

 ِلیَْبلَُوكُْم أَیُّكُْم أَْحَسُن َعَمالً 

 كل شخص. " لمعرفة من سیكون األفضل في األفعالكم ناخلقو، ه الدنیا ھي دار بالء ھذ " عز وجل یقول".  لیبلوكم أیكم أحسن عمال" 
عرون باألسف . انھم یش ھذا یعني أنھم یشعرون باألسف، یتلھفون .  أخطائھم من ادرس ونأخذی، ولكن معظم الناس ال  یرتكب أخطاء

. ألنھم ال یعتبرونھ  أ مرة أخرىنفس الخط ویفعل. أتمنى لو لم أكن قد فعلت ذلك "، ثم یذھب  ذلك یا لیتني لم أفعل " أشیاء مثل ینقائل
 . درسا وال یرون أنفسھم مذنبین

أن  یجب.  لقد ارتكبت خطأ " معتقدیننفس الخطأ مرة أخرى  یفعلونأنفسھم وال بذلك  یجربون. الناس ئھ في حین أن الذكي یتعلم من خط
. ویرجع  نفس الخطأ مرة أخرى ویفعلویذھب ! " حظ یا لھ من!  حدث ذا" انظر ما ، یقول الحمقاء أفعل ذلك مرة أخرى ". ومع ذلكال 

 . ذلك إلى الحماقة

ال  ا، لكنھتخیفھا و تضربھا.  فكر لمدة خمس ثوانت، لذلك  . عقل الذبابة ھو خمس ثوان عقلوكل شيء  كل شخصأعطى  لهللا عز وج
صبح مصدر إزعاج تسحق أو ت، وفي نھایة المطاف إما  نفس الخطأ مرة أخرى ترتكب.  نسىتمر وست. خمس ثوان  عود أمامكتو تھرب
ھناك حاجة لتعذیب نفسك طوال  ، لیس . لذلكویتعلموا  لیشاھدواخلق كل شيء للناس  عز وجل. هللا  . ھذا مثال على الحماقة للناس

 . . ھذا درس لنا الوقت ألنك ارتكبت خطأ

، لن یعود".  ال " نقول یعود "؟ ؟ ھل . ماذا یجب أن نفعل اآلن وغادر لرجل مالأعطینا  " معنا نتحدثویو -یأتون إلینا كثیرا  -جاء رجل 
. أخذ  الحیاةفي ، وھذا درس  ، ھناك . كما أن ھناك دورات حیث یدفع الناس ویتعلمون المال لكي ال تھدركدرس  هعتبرا.  نسیانھیمكنك 

 . درسا في المقابل لتعلیمكالرجل المال وھرب 

 فائزاخرج في النھایة ست.  من كل شيء ادرس علینا أن نأخذھذا السبب ل.  درس. ھذا  حتى ال تكرره ابقھ في ذھنك.  ذلك تندم علىال 
وھذه  ای. ال یزال ذكعلى الدنیا . الذي یتبع ذلك ال یشعر باألسف  . المسار الذي أظھره هللا جمیلیساعدنا . هللا  أسف على شيءتولن 

 ومن هللا التوفیق .  . فائدة بالنسبة لھ إن شاء هللاكون أكثر تس التي تمت األمور

	الفاتحة .
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