
 
 
 
 
 
 
 

 دمی گیر انسان با عقل از خطایش درس 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 .الرحيمبسم هللا الرحمن  .أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

 أصحاب رسول هللا، مدد يا مشايخنا، مدد يا رسول هللا، مدد يا

 ر.شيخ محمد ناظم الحقاني، دستوعبدهللا الفائز الداغستاني،  شيخ

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 خلق کرد و؛شما را هللا عز و جل درس می گيرد.  شکه خطاي از  انسانی است که ،با عقلانسان 

 

 ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل 
 

 دنيا،اين " (.۲" )سوره ملک:دبهتر عمل می کن ها يک از شما کدام تا شما را امتحان کند که"

" کرد، خواهدبهتر عمل  کدام يک از شما تا ببينيم مشما خلق کرده اي برایاين را  ما است. امتحاندنيای 

می  یپشيمانيعنی  حسرت. درس نمی گيرند خطايشاز  انسان هااکثر می گويد. هر کس خطا می کند اما 

 عينپس او می رود و پشيمانی دارند،  حساس فالننمی توانستم،"  کاشکیميتوانستم،  کاشکی"شوند. 

 نمی بيند.  خطاکاردرس نمی گيرند، خودش را  به عنوانچونکه آن را  می کند.دوباره را  خطا

 

می کنند و همچنين تجربه انسان ها اين را  می گيرد. درس خطايش از با عقل، انسان يکهحال در

اما بی عقل  را نمی کند. خطا عين دو دفه اوخطا شده ام، الزم است اين را دو دفه انجام ندهم،"  مرتکب"

را دوباره انجام می  عين خطاو او !" نگاه کن را شانس ما، کن ببين چه اتفاقی افتادهمی گويد، "نگاه 

 .بی عقلی است دليلدهد. اين به 

 

دارد، يعنی  پنج ثانيهمگس  عقل .ه استداد او هر چيزی يک عقلبه هللا عز و جل به هر کس، 

پنج  .برميگردد و جلوی شما می کندنفرار  اما ،ميترسانيد، آن را ميزنيدشما آن را فکر می کند.  پنج ثانيه

ن يا له می شود يا انسا در نهايت، خطا را انجام می دهد عيندوباره  را فراموش کرده. آنثانيه گذشته، 

انسان ها  تاها را اذيت می کند. اين يک مثل بی عقلی است. هللا عز و جل هر چيز را خلق کرده است 

يک به خاطر ، نياز نيست تمام وقت خودت را يديک خطا کردبرای اينکه  بتوانند ببينند و ياد بگيرند.

 ماست.اين يک درس برای  .اذيت کنيدخطا 

 

"به يک آدم پول داديم و رفت. : گفتدر اينجا می آيند، ما  رفط به زمان هابيشتر  آمد، آدميک 

اين مورد را " ما گفتيم، شما ميتوانيد دبر نميگردنه، او " "برميگردد؟ نون چه کار ميتوانيم انجام بدهيم،اک

  وجود دارند،اکنون کورس های  .نداده ايدرا از دست طوری پول دبگيريد اينيافراموش کنيد. درس را 

 

https://fa.glosbe.com/fa/tr/%D9%BE%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C


 

 

 

 

 

 

 

 فرار کردگرفت و اينجا تجربه حيات است. آدم پول شما را د و ياد ميگيرند، نمی ده انسان ها پول

  بگيريد.  سدر براينکه شما

 

 اين .ندهيمديگر انجام  دفهآن را يک  يدر، از آن پشيمان نشويد، بگذاعقل تان فراموش نکند

، شما برنده خواهيد شد، شما از آن در پايان چيز درس بگيريم. الزم است از هرنابراين باست. درس 

البته کسانی که آن را راهی که هللا نشان می دهد زيبا است.  .به شما کمک کند هللاپشيمان نخواهيد شد. 

می دهد  امکارهايی که انجانشاءهللا با عقل بايد باشد،  دوباره پيروی می کنند بخاطر دنيا نگران نيستند.

 بيشتر فايده دارند.

 

 و من هللا التوفيق.

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 أكبابا، فجر ، درگاه۱۴۳۹ محرم ۱۹


