
 
 
 
 
 
 
 

 توبه درب   

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

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

 .الداغستاني، شيخ محمد ناظم الحقاني، دستورشيخ عبدهللا الفائز 

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 آنها اينطوری که کنند توبه آن از پس و بدهند انجام  اشتباه که کرد ايجاد انسان( جالله جل) هللا

 گناه هرگز و هستند گناه بی فرشتگان .دارد تفاوت فرشتگان، از انسان که است چيزی اين .ببخشد را

 .کنند می( جالله جل) هللا دستورات از اطاعت و عبادت( جالله جل) هللا آنها .دهند نمی انجام

 

 در دهند نمی انجام خوبی هيچ هرگز آنها .کنند تقليد را شياطين يا و فرشتگان يا شد خواهد انسان

 فرشتگان اطاعت و عبادت در عنوان به فقط (.جالله جل) هللا سمت به شورش در ماندن و شورشی

 چون فرشتگان از باالتر بود خواهد آنها هستند، اطاعت در انسانها اگر .برعکس دقيق شياطين هستند،

 بروند، خود نفس دنبال را آنها اگر نه، اگر (.جالله جل) هللا دستورات اطاعت و را خود نفس کردن خرد

 .هستند شيطان از بدتر ندهد، اجازه هللا شياطين، انسانه و .هستند هم با شياطين با آنها

 

 و دانم می خود اشتباه انسان اگر .کرد ايجاد اشتباه به انسان( جالله جل) هللا گفتيم، که همانطور

 آنها بخشد می( جالله جل) هللا چون آورند می دست به پاداش برابر ده را آنها بار اين کند، درست را آن

( جالله جل) هللا بنابراين. کرد ايجاد ببخش را آنها به انسان( جالله جل) هللا .کنند می خود خطا از نوبه که

 بنابراين بخشم، می را آنها کنند می توبه گناه که کسانی بنابراين .بکنيد من به توبه" کرد، ايجاد انسانها

 ."کنم می وارد شفقت و رحمت به را آنها

 

 اجازه و کنند صبر فرشتگان که شود می باعث هم هنوز او نکردند، توبه آنها اگر نه، اگر

 که زمانی تا يا ساعت ۸ ـ۷ برای فرشتگان که شود می باعث( جالله جل) هللا .بنويسن را گناه آنها نميدهد

 آن از پس .بنويسن را گناه آنها شود می باعث او نکردند، توبه آنها اگر پس کنند، صبر روز يک در

 ده حتی شود، می نوشته بالفاصله را آن دهند، می انجام خوب آنها که هنگامی .شود نمی نوشته بالفاصله

 .شود می نوشته برابر

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 با ها افراد اين شايد تا کنند صبر آنها شود می باعث او کنند، می مرتکب را گناه آنها که زمانی

 در که همانطور ده شود نمی نوشته مانند پايان در کنند، نمی توبه آنها اگر .کنند توبه و پيوستند سر هم

 به دارند حق آنها شود، می نوشته گناه يک اگر حتی .شود می نوشته گناه يک تنها اما خوب، کارهای

 تغيير حتی و بخشد می را آنها دوباره هم هنوز( جالله جل) هللا راستی به .شان زندگی پايان تا توبه

 حتی و بخشد می را آنها دوباره هم هنوز( جالله جل) هللا راستی به .کند می خوب های اعمال به گناهان

 .کند می تغيير خوب اعمال به را گناهان

 

 غرب از خورشيد که زمانی تا گويد می او .است باز توبه و بخشش از درب( جالله جل) هللا

 مرتکب شما که زمانی .است باز حاضر حال در اما. است شده بسته توبه درب آن از پس شود، طلوع

 برای بخواهيند روز هر بخشش و داريم توبه به نياز ما حقيقت، در .توبه بالفاصله دهيد، می انجام گناه

 .دهيند انجام که ندانسته هم دانسته هم گناهان

 

 ما دهيد اجازه .دهد می انجام روز در بار ۷۰ توبه او که گويد می( ص) پيامبر حضرت حتی

 ان بشوند بخشيده ما گناهان(. ص) پيامبر حضرت سفارش از بدهيم انجام را نصيحة اين انشآهلل هم

 .شاءهللا

 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ األول ربيع ۲۹

 


