
 
 
 
 
 
 
 

 از خطاها درس یاد گرفتند 

 

 ،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، دستوالداغستاني، شيخ عبدهللا الفائز 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

، تا است د که چطور با خطا انساننياد بگير چونکه از آن ها ياد ميگيرند. کنندانسانها خطا می 

بنابرين، هنگامی که  به درس تبديل می شوند.ها همه خطا  ،د خطا را تکرار کندنکناصرار زمانی که 

پيروی می کند يا اما پس از کسی اشتباه ود، يا گناه خاصی مرتکب نمی شمرتکب يک خطا می شود، 

 خود عقل درم است بدهد و آن را خراب کند، الزم نيست برای دنيا نگران شود، الز انجام اشتباه کاری

  بگذارد که اين يک درس است.

 

 نآآن اشتباه را تکرار می کند،  دفهناراحت خواهد شد، سپس صد هزار  سپس کرد، خطااگر او 

يک دفه باشد يا يک کار ديگر را انجام می دهد، چيزی از دست رفت،  اگر. اما هيچ فايده ندارد وقت

به جای  .دهيد می کنيد و ادامه می آن را اصالح" است؟ کجا خطا. "شويدنمی به او نزديک  دفهدومين 

اين وضعيت های مثل "من اين کار را انجام دادم، آن کار انجام دادم، اين اتفاق افتاد... فکر کردن چيز

همه قوت از خطا ها بيشتر  الزم است " به جای انقدر شکايت کردن،چيست؟ چرا اين اتفاق می افتد؟

 درس ياد بگيريم.

 

 استغفار توبه بايد ،شويد گناه مرتکب کنيد، خطا رهر چهقد است؛ برای آخرت دنيا ايناين برای 

نمی گذارد و درب توبه باز تر است. انسان روزی بدون گناه  کنيد، هللا عز و جل توبه را قبول می کند.

کارهای دنيا به عين شکل  گناهان را ميبخشد، عفو می کند. استغفار توبهکند. سپس بعد از  طلب بخشش

 نگران باشيم، از خطا ها درس ياد ميگيريم. ، نياز نيست برای دنياهمانطور که می گوييمهستند، 

 

 ی برونددولتنميتوانند به دانشگاههايی  انسانهااکثر  .ميخواننددرس دانشگاه  دراکنون آنها 

آنها بيشتر دوست دارند جا های بروند که شدند.  تنبلملت مان  اکثر الزم است بيشتر کار کنند،چونکه 

 هنر ياد گرفتند. در اين جا ها پول ميدهند و ياد می گيرند.پول بدهند برای علم به دست آوردند يا يک 

می کنيد، نه با پول  هزينه اين  بخاطرتان ياد ميگيريد،  هنگامی که يک خطا در دنيا می کنيد، از خطا

، هنگامی که خطا می نگه داريم در عقل مان را الزم است اين، اين درسطر ابخ بلکه با چيز ديگری.

کرديم، دفه ديگر  زيانيعنی خوب نبود، انقدر ضرر رساند، ، بود درسکنيم، "اين يک خطا بود، يک 

 دقت کنيم و اين را تکرار نکنيم،" الزم است فکر کنيم. بيشترالزم است 

 



 

 

 

 

 

 

 

 هرراهی برای انجام  .فايده نداردهيچ هرگز نه، اگر خطا را در شخص ديگری مشاهده کنيد، 

می خواهد انسانها از خطا ها شان ياد  می کند، درستاين شرايط را ، هللا عز و جل چيز وجود دارد

 مرحمت دارد، ما بهعفو کند. هللا به طوری که او  کنند شخواه طلب بخششبگيرند، از گناه شان 

اجازه دهيد از خطا های را درک کنيم،  نبه ما کمک کند، خطای ما هللاباشد که می کنيم.  ظلمخودمان 

 کند. عفوگناهان ما را  هللا، ياد بگيريمدرس  مان

 

 و من هللا التوفيق.

  .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 درگاه أكبابا، فجر ،۱۴۴۰ جمادی االآخر ۱۷


