
 
 
 
 

 
  

 

 اإلبتعاد عن األخطاء
 

 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
 

األخطاء ، فسأخلق  واإذا لم ترتكب . خلق هللا الناس " في المقابل وليغفر لهم. خلق هللا الناس الرتكاب األخطاء ، المرء يرتكب األخطاء 
لكن و،  العظيمة للبشر النعمة. لقد منح هللا عز وجل هذه  نعمة عظيمة أن يغفر لك ، هذه ."لكي أغفر لهم أشخاًصا يرتكبون األخطاء ، 

 سيئاتك، وكل  هللا بقدر ندمك. يغفر لك  خيرإلى  ذنبهتحول يعنه ،  ويقلع،  ذنبه عن المرء. عندما يندم  الناس ال يعرفون قيمة ذلك
 حسنات .تتحول إلى 

 
.  ، هو عمل عظيم المغفرةوطلب  المرء لنفسه عن األخطاء الفادحة "أتمنى لو لم أفعل ذلك"  هللا وكرمه ، لذا فإن قول لطفهذا من 

 . هايحتاج المرء أيًضا إلى الشعور باألسف حيال األشياء التي كان من الممكن فعلها ولكن لم يفعل
 

ألنه قام بهذه األعمال ، فهو ليس آثًما ، لكنه بعد  إلى هذا المكان أو ذاك ... " نذهب. نحن لم نتجول أو  نحن لم نخطئ من الغباء القول "
،  الذنوبألنه لم ينغمس في هذه  شاكرابدالً من ذلك ، يجب أن يكون ذلك يحزن نفسه بال فائدة ]مع األسف ألنه لم يختبر هذه األشياء![ 

 حفظه .وأن هللا 
 

فائدة  والشيطان المن  هذا أو ذاك ... " بهذالكن لم تتح لي الفرصة للقيام وشابًا ، وما إلى ذلك ، ! لقد كنت  أوه "مثل هكذا ندم والقول 
ارتكاب ! هناك قول مأثور في تركيا بشأن محاولة حفظك شاكرين أن هللا قد من الكون ت. من الضروري أن  سوى التسبب في حزنهممنه 

 ! يحفظنا من الذنوب! هللا  . هذا أمر جيدذلك أن يحدث  !" وهذا يعني أن هللا منع مسإذا حاولت الخروج والسرقة ، تشرق الش " الذنوب
 . من هللا التوفيقو

 
 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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