
 
 
 
 
 
 
 

 بازگشت از خطا 

 

 ،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

 

 

 انسان هللا ا کند، و سپس آنها را عفو کند.طخلق کرد براينکه خ انسان را هللا .می کنند خطا انسان

من می توانم آنها  و سپسکنند،  خطامی کنم که  خلق انسان هاینکنيد، من  خطاکرد: "اگر شما  خلقرا 

 کردبنابرين يک نعمت بزرگ است. هللا عز و جل اين نعمت را به انسانها عطا  عفو کردن ."عفو کنمرا 

دور می  خطاو از ، پشيمان می شود شهاي خطااز  انسانهنگامی شناسند. ياما انسانها قيمت اين را نم

می کند و هللا عفو می کند، گناهان  غفرتمهللا پشيمان شويد  رهر چقد ، گناه به ثواب تبديل می شود.شود

 به ثواب تبديل می شوند.

 

 ها خطااز بنابراين،  او است. سخاوتاز عطا کرد،  است که هللا به انسانهابزرگ  يک لطفاين 

 خواهش"کاشکی اين کار را انجام نداده بودم،" و عفو  يميبگو به خودمان ؛پشيمان شويمو گناهان گذشته 

اين حماقت نداديم پشيمان شويم.  انجام الزم است کار های خوب که همچنينچيز عالی است. يک  کنيم

کار را  آننکرديم،  ما گرد و غبار، سفر نکرده ايم اينجوریما "ما گناه نکرديم،  بگويم: که پشيماناست 

 داد، او گناهکار نيستنرا انجام  ها چون او اين اعمالل صدر ا..." کار را انجام نداديماين  انجام نداديم،

،" الزم است او را متوقف کرد هللا، نکردم ان راگناه اين نم". کندغمگين  را شخود بيهودهاما سپس 

 شکر کنيم.

  

اين  دادن اما هيچ فرصتی برای انجاممن مثل اين بودم، من جوان بودم، " :پشيمانینه، چنين 

ما ما را  هللاکه  شکر کنيم الزم است ندارد. غم و اندوهجز فايده هيچ  آيد.از شيطان می را نداشتم..."  کار

کنم، خورشيد در نيمه شب دزدی کنم، گناه کرده است. ترک ها يک ضرب المثل دارند: اگر  محافظ

ما را از گناهان زيبا است. هللا انشاءهللا  اين يک چيز. متوقف کرد،" می گويند. يعنی هللا بيرون می آيد

 کند! محافظ

 

 من هللا التوفيق.و 

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت رّبانی



 

 

 

 

 

 

 

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۴۰ شعبان ۱۶


