
 
 
 
 
 
 
 

 پشیمانی 

 

 ،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.محمد ناظم الحقاني، دستو شيخشيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 :مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبردعای 

 

 اللهم ألهمنا رشدنا وثبت خطانا
 

انسانها  زمان اکثرچونکه  های خوب را انجام بدهيمکارد ، بگذاربدهدنشان  با ما ها ی راخوب هللا

يا از کاری که انجام  اما در نهايت بد می شوند، کارها را انجام می دهند، فکر می کنند که خوب هستند

  هر طور کار انسان ميتواند خطا کند.  ، درحالل، حرام. در می دهند پشيمان می شوند

  

آه نه! چرا اين کار پشيمان می شوند؛ " بعدا  آنها فکر می کنند که اين کار را خوب انجام دادند، 

، "کاشکی اين کار را انجام نداده بودم،" می گويد. آنها از اين موضوع پشيمان می شوند ؟مرا انجام داد

انسانها  می فرمايد مان (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر .نيستنداشتباه  که در حاليکه بعضی چيزهای وجود دارند

، عقل انسان را دور می می خواهد چيزی اتفاق بيافتدچونکه؛ "وقتی هللا خطا می شوند  مرتکبدوباره 

من  را چهجمع می شود، "حواس  بعدا  " را مرتکب می شود يا کار را انجام می دهد. خطاانسان اين زند، 

 .تعجب می کند"  اين کار را انجام دادم؟

 

ما را از  کن! از اشتباهات ما را محافظ ،ما را در انجام کارهای خوب موفق کنبنابرين دايما؛ "

ممکن شما يم. التماس کنهللا  به،" الزم است پشيمان نشويمکن،  محافظميشويم انجام کاری که پشيمان 

، حاال ما به اطراف نگاه می کنيمبا کارهای آخرت سخت تر است. ، شويدپشيمان  دنيا کارهایاز است 

آنها اساس  در اما آنها اهميتی نمی دهند. کنندخطا می ، می شوند گناه در گروه های بزرگ مرتکبملت 

وجود  مشکلرفتار آنها بد است. در کارهای دنيا  عواقبنکنند  استغفارپشيمان می شوند چونکه اگر توبه 

 اما در کارهای آخرت الزم است خيلی دقت کنيم. ميگذاردک جور ي خالصه ، پشيمانی وجود دارد،دارد

    

       

 .کنند استغفارتوبه  نهای شاهنوز که وقت است، انسانها بايد از خطا برای اينکه پشيمان نشويد، 

 .کند محافظاين خطا ميگذارند، هللا عز و جل عفو می کند. هللا همه ما را از خطا ها 

 



 

 

 

 

 

 

 

 من هللا التوفيق.و 

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ رجب ۱۲


