
 
 
 
 

 
  

 

 الندم
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

 دعاء النبي صلى هللا عليه وسلم
 

 اللهم ألهمنا رشدنا وثبت خطانا
 

لنا الخير ، ودعونا نفعل الخير ، ألن الناس في كثير من األحيان يقومون بأعمالهم بينما  يظهر هللا " اللهم ألهمنا رشدنا وثبت خطانا ".
. في األشياء المسموح بها أو غير المسموح بها ، قد  ، ولكن النتيجة النهائية ستكون سيئة ، أو يندمون على ما فعلوه خيريفكرون أنها 

 . أخطاء الناسيرتكب 
 

! "لم نفعل هذا يا ليتنا" بالندم ويقولون يشعرون "؟  ! لماذا فعلت هذا أوه ، ال " يندبون الحقًاثم ومن ،  يشكل جيديعتقدون أنهم فعلوا ذلك 
ما أن يحدث ، فإنه  لشيءعندما يريد هللا  . يقول النبي صلى هللا عليه وسلم "بها  ولكن هناك بعض األشياء ، التي ال يجب أن نخطئ

 . ذلك ت، ويتساءل لماذا فعل عقلهبعد ذلك يعود  ." به يجب أن ال يقومشيئًا  المرء، أو يفعل  المرءل يسلب عق
 

من األشياء التي  احفظنا!  من ارتكاب األخطاء احفظنا!  في فعل الخير اللهم وفقنا " دائًما أن يتوسل إلى هللا بقوله لذلك يجب على المرء
. اآلن ننظر حولنا  صعبة باآلخرةالمتعلقة  األمورالدنيوية ، ولكن  األمورقد تندم على نرجو أن ال نصل الى الندم "! ! نندم على فعلها قد 

 بالندم! إنهم األشخاص الذين سيشعرون  يخطئون ، لكنهم ال يهتمون على اإلطالق ،في مجموعات كبيرة  الذنوبونرى الناس يرتكبون 
 هدايتهمتم تندم ، ومع ذلك قد الحدث ي، تظهر المشاكل الدنيوية  األمور. في  حقًا ، ألنهم إذا لم يتوبوا ، فلن تكون عواقب سلوكهم جيدة

 ! بعناية بالنسبة ألمور اآلخرة يجب التعامل معهالكن و -بطريقة أو بأخرى 
 

 وهللا عز . هذه األخطاء تمر ، ، وأن يبتعدوا عنها ، بينما ال يزال هناك وقت ذنوبهم، يجب على الناس أن يتوبوا عن  ونحتى ال يندم
 . من هللا التوفيقو ! جميعا من الضالل يحفظنا. هللا  يغفر وجل

 
 الفاتحة .
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