
 

 

 

 

 

 

 است باز توبه در

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

 .شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستور

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 کنيد رحمت بهش که شخصی تو: "گويد می شريفه آيه در چونکه بگيرد را ما گناهای جالی هللا

 هللا. شر به رود می و رود، می خود نفس از پس خود، نفس دنبال بشر." داريد می نگه گناهان از دور

 .کند کمک  ماهارا همه

 

 دسامبر ۳۱) موقع آن بوديم تخت تو حال هر در. بوديم نه شاهد ما گذشته شب  شکر را خدا

 جشن آنها .بود جهان سراسر در گناهان از شب يک مطمعنا   اما افتاد، اتفاقی چه دانيم نمی ما(. ۲۰۱۵

 هدايت آنها به( جالله جل) هللا .گناه زيادی به متعهد آنها و شديم جديد سال وارد ما چونکه گرفتن نو سال

 دانند می خودشان آنها شوند، می بيدار خواب از صبح آنها که هنگامی .کنند توبه آنها است ممکن و بدهد

 آنها .ديگری درد يا درند سردرد يک آيا شناسند می را خودشون آنها .دادند انجام شب در افتضاحی چه

 شب اين و نياوردن دست به چيز هيچ ددن، انجام که کاری از پريشانی يک با شوند می بيدار خواب از

 .بود خالی

 

 در اما ،(جالله جل) هللا به کردن مخالفت چونکه پريشانی و گناهان از ناشی البته دلواپس اين

 گناهان تمام کنند بخشش برای دعا و کند توبه که کسانی که گويد می جل و عز هللا .است باز هللا توبه

 .کند بخشش طلب هللا به بايد آنها دليل همين به .اند کرده گناه آنها چقدر که نيست مهم شوند، می بخشيده

 .کنيم خواهش هللا از بخشش طلب ما همه گناهکاريم، همه ما

 

 از مردم نگرداشتند دور برای فرصتی يک خداوند رحمت .کند رحمت مارا( جالله جل) هللا

 سمت در دارد، وجود فرشتگان .ميدهيم انجام گناه يک که هنگامی بخشش طلب و کردن توبه يا گناهان،

 سمت فرشته" گويد، می( ص) پيامبرمان حضرت ميکنند، گناه مردم که زمانی .چپ سمت در و راست

 ."نويسد می خوب پاداش و اعمال راست سمت در يکی و نويسد، می گناهان چپ

 



 

 

 

 

 

 

 

 بيد را اين" پرسد، می راست سمت فرشته به کند، می گناه مرد کند، می تماشا چپ فرشته

 فرشته گويد می ،"ببخشتش تواند می  هللا کند، بخشش طلب و کند توبه است ممکن کن، صبر" "بنويسم؟

 اگر .شود می بخشيده گناه کند، توبه او اگر .کند توبه که کنند می صبر ساعت هشت آنها .راست سمت

 توبه و شد گناه مرتکب او بکنيم؟ توانيم می چه" گويد، می او"  بنويس، حاال همين" نيست، اينطوری

 ."نکرد

 

 همه خداوند اند، شده مرتکب که گناهان تمام .است باز کاران توبه برای رحمتش جالله جل هللا

 گناهان از ، باشد هللا رحمت در کسی هر .کند دور گناهان از را ما انشآهللا، هللا، .بخشد می را گناهان

 .است دور

 

 اين ای حادثه اثر بر شويم مرتکب گناهی خوايم می وقتی شب هنگامه در" گفت، می بی نوفل

 خود رحمت با جالله جل شويدهللا نمی مرتکب گناهی و افتد نمی اتفاق حادثه اين و ."شود نمی انجام گناه

 .ميدارد نگه دور اينده گناهای از را ما

 

 هديه بهترين خود اين ها، ملت به خود هدايت با هللا انشآهللا، .است ما ياور  جالله جل هللا که باشد

 فراموش بود هللا به هدايت و ايمان که واقعی هديه انها رسيدند، ها هديه به که شبی در .است ملت برای

 استفاده بد نوشيدنهای از داشت عقل قدری اگر .زندگی نياز برای داد، خوب هوش و عقل بما هللا .کردن

 .بفرمايد عطا خوب هوش و عقل ها ما همه به هللا .کرد نمی

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۳۹۴ دی ۱۱

 


