
 
 
 
 
 
 
 

  شدن متاسف 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .بسم هللا الرحمن الرحيم. أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

 .شيخ محمد ناظم الحقاني، دستورشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

آنها . بعضی اوقات انسانها از فرصتی را که از دست داده اند پشيمان هستند، متاسف هستند

اگر من اين کار را هنگامی که جوان بودم انجام داده بودم، انقدر بيشتر پول به دست "پشيمان می گويند، 

می ..." شده بود آن طوریاينطوری شده بود، اگر آن را خريده بودم آورده بودم، اگر اين را خريده بودم 

. اکثر انسانها حيات خود را در پشيمان ميگذارند…" اگر آنجا رفته بودم، اگر آنجا آمده بودم"گويند، 

 ،شما اين کار را انجام نداده ايد. دی جز غم و اندوه به دست نمی آورنپشيمانی هيچ فايده ندارد، هيچ چيز

 .با پشيمان شدند بر نميگردد

 

د، گناهان که نرت ها پشيمان شود، اجازه دهيد برای شراناگر برای چيزی پشيمان می شو

رای کار های اما ب .فايده دارد، هللا عفو می کند توبه کنند، اين د،ن، آن وقت پشيمان شواندمرتکب شده 

 ضعيف، انسانهابعضی از  مييابند. افزايشمی شوند، مشکالت  غم و اندوه، ددنيا، اگر پشيمان شونمالی 

و ا می شود.بيماری  ه وخست بدن، آن تنگی نفساز آن خستگی، از يعنی، . می شوندمريض  ها حتی

  .نيز از دست می دهد صحتفرصت های از دست داد، او  دنيافرصت هايی را در 

 

شان  گناهانگفتيم برای  همانطور که،  خيلی دير است، ی اين دنيا پشيمان شوندبراالزم نيست 

پاک می کنند، به ثواب پشيمان شوند، شرارت ها که انجام داند، از هللا توبه بخواهند، هللا همه آن ها را 

بنابرين، . عفو می کنداو هميشه باز است،  دائما  انسانها ، رحمت او برای لطف هللا استاز  .تبديل می کند

 انشاهللاپشيمان شويم، پشيمانی را ادامه بدهيم، الزم است توبه کنيم. هللا عفو می کند. کار های بد مان  از

 عفو کند.خداوند همه ما را 

 

 .و من هللا التوفيق

 .الفاتحه

 

 

 رت شيخ محمد محمت رّبانیحض

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ اآلخرربيع ۴


