
 
 
 
 
 
 
 

 کسانی که توبه می کنند  دوست دارد هللا 

 

 ،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

 

 

در برابر باشند. هللا عز و جل انسان های خير . استجامعه  در و خير است صحبتطريقت در 

 قرآن می گويد:

ِري ابِيَن َويُِحبُّ اْلُمتََطِهِّ َ يُِحبُّ التَّوَّ  نَ إِنَّ اَّللَّ
 

را دوست دارد" )سوره  می کنند تميزها کسانی که خودشان  "هللا تبه کنندگان را دوست دارد، و

هللا دوست دارد کسانی که خيلی توبه می کنند و خيلی خودشان را تميز می کنند. تميز از  (.۲۲۲بقره:

است توبه  الزم. هر کس توجه زيادی نمی کنند تميزیدر اديان ديگر آنها به ايمان است، از اسالم است. 

 کند چونکه بندگان بدون گناه وجود ندارد. 

 

هللا جل  ".بده موقعمن همه بندگانت را به جهنم می برم، به من "گفت:  به هللا عز و جلشيطان، 

است که ندانيد توبه شيطان خوشحال تو هستند، با تو جهنم ميروند" : "کسانی که با جواب داد (هلالج لججالله )

مهم نيست چقدر گناه کنيد؛ بعد از توبه گناه به از بين برود.  حيلهاين  داد براينکهداريد. هللا توبه را 

پاداش خود را دريافت می کنند. هنگامی که توبه می کنيد، توبه نمی کس تبديل می شوند.  حسناتثواب، 

هللا جل  م کرد.خواهي ادامها ر ، توبهبدهدفريب  شما را اگر شيطان هنوز بازگشت نخواهيد کرد. کهکنيد 

ی که انسانمقبول است. توبه کنيد  رهر چقدبه همين دليل،  .را قبول می کندتوبه  که می گويد، (هلالج لججالله )

 می کنند، عفو می کند.  راستغفا. هللا کسانی که توبه و نمی شودعفو  نمی کند، توبه

 

ِري" اِبيَن َويُِحبُّ اْلُمتََطِهِّ  یتميز اساسی، در تميزدارد.  تميزی گناه ، منهایتميزی ".نَ يُِحبُّ التَّوَّ

از يک طرف ديگر، انسان ها الزم است دقت کنند چه است. تميز کردن گناهان پاک کردن است.  منوی

هر جای که نياز به تميزی دارد، آبدست  نجس نکنند. و لباس شان راند نوش می چه ،دنخور می غذا

 شرايط اسالم هستند. انجام می دهيم، اينها  غسلميگيريم، 

 

، که کار های او سخت حاليکه در نشان می دهد.دين ما زيبا و آسان است. شيطان آن را سخت 

عنوان  بهبرای انسان، مرتکب گناه شدن برای انسان سخت تر است، اما شيطان آن را شر تر هستند. 

او باعث می ميرسند.  مانعلی يخ، انجام بدهيدتالش می کند يک خيريه وقتی نشان می دهد.  احتر چيز

 کند. محافظتباشند. هللا انسان ها را  تنبلکوچک  حتی برای يک چيزانسان ها  شود



 

 

 

 

 

 

 

 های هللا به آنها علم بخوانند. کهآنها تالش می کنند برای کودکان است. امروز روز امتحانات 

هللا  باشند.نگران  نياز نيست کسانی که نمی توانند،، خوانند، می بخوانندکسانی که ميتوانند خير برساند. 

به  در هر صورت. فراهم می کندرا  آنها رزق قطعاهللا خلق نکرده است. به دانشگاه  رفتنآنها را برای 

، اما نگران ميتوانيد تالش کنيدا که تا آنجوقتی که رسيد خوب کار کنيد.  قسمت است، اماآن دست آوردن 

 .اما تنبل نباشبيافتد، ميافتد.  اتفاقآنچه قرار است  شده است.ه نوشتاست،  تقدير الهین يانباشيد. 

 

 حياتآنها برای الزم است.  غيرتکنند، آخرت کار  انسان ها الزم است برایعالوه بر اين، اين 

آخرت حيات آنها  اساس در اماتالش می کنند.  زحمت می کشند، ند، غصه ميخورشان انقدر موقت خود

 آنبرای  انشاءهللاروز قيامت است.  ،بزرگ حانامتروز  اساسحان، را فراموش می کنند. در روز امت

 ی کهروزانشاءهللا  کند. محافظتهمه ما را از هللا عفو می خواهيم، توبه خواهش می کنيم. هللا . کنيمکار 

  شويم.  قموافبرسد،  آن امتحان

 

 من هللا التوفيق.و 

 .الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت ربِّانی

 ، درگاه أكبابا، فجر۱۴۳۶ االولجمادی ۲۴


