
 
 
 
 

 
  

 

 فضل العفو
 

 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
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ُ يُِحبُّ اْلُمْحِس۪نيَن    َواْلعَا۪فيَن َعِن النَّاِسِۜ َوّٰللاه

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 اِنَّ ٰذِلَك ِمْن َعْزِم اْْلُُموِر  

. الجميع يرتكبون أخطاء  الناس على أخطائهم أمر بالغ األهمية مسامحةأن  عز وجل. يقول هللا  بالتأكيد ، هذا عزم نطمح إليه

، . يمكنك أن تفعل ذلك يمكنك فعل ذلك أحيانا. اإلنتقام ألنفسهم. هذا ألن الناس يرغبون في يعفو ولكن قلة قليلة منهم يمكن أن 

، يمكن للمرء أن يفعل عمالً  عند العفو.  لمعاقبة شخص ما القدرةفي التسامح حتى عندما تكون لديك  كبير أجرولكن هناك 

. إذا كان هذا ال يبدو جيًدا بما فيه الكفاية ، فبإمكان المرء أيًضا أن يساعد الظالم ، وبالتالي يصبح  عظيًما ، ويتغلب على نفسه

 من أولياء هللا .

قال  لكالمزيد من األذى لألشخاص الذين يساعدونهم ويفعلون لهم الخير ، ولذب ونتسببي منها. بل  على فعل الشر البشراعتاد 

لناس . ومع ذلك ، فإن القدرة على مسامحة اله  الخير تفعلاحذر من الشخص الذي تساعده أو  الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينا

هو الذي يختار أن يغفر رغم أنه يستطيع أن ، الشهم . الشخص األقوى  فعل ذلك ونالجميع ، وال يستطيعموجودة عند ليست 

كما قلنا ، إن هللا يحب األعمال الشاقة  . . من الصعب جداه . من السهل التحدث عن هذا وقوله ، لكن من الصعب فعل يعاقب

. وكما قال  يرزقهم ويتيح لهم عيش هذه الحياة . على الرغم من أن الناس يرتكبون الكثير من األخطاء ، فإن هللا والمرضية

ماء وال  نقطة ال يعطيهم غيره. وعلى الرغم من أن يعاملون هللا بالسوء الناس  هؤالءصلى هللا عليه وسلم ، فإن  نبينا الكريم

 . . يظهر الرحمة تجاهناويصبر عليهم  خذ نفس واحد ، فإن هللا يغفر لهمبأ يسمح لهم

 ، عادة ما يقول عذًرا للظالم ، أو يقول إنه غير مسؤول ، أو أنه مجنون ، ثم يترك األمر يُظلملشيخ ناظم ، والدنا ، عندما ا

. نفس الشيء بين الزوج ويكبرون األشياء وهي تقول"  هو يقولقول "بالون ؤالمشاكل[ بين الناس ، يبد تقع. أيًضا ]عندما يمر 

 يق الذي فيالضتخلص من ، تجعلك ت. المسامحة شيء جيد مور األ ويضخمونبعضهم البعض  يسامحون. إنهم ال  والزوجة

 . من هللا التوفيقو . . نحن جميعا بحاجة إلى المغفرة جميعا عنا يعفو. هللا  والكآبة ةمتخلص من الظلتجعلك ت.  داخلك

 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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