
 
 
 
 
 
 
 

 اجازه بدهید شب های مقدس توبه کنند 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

باشد شعبان مبارک باشد.  ۱۵مد(. انشاءهللا به خاطر آشد ) دوباره( زنده) گذشته شب شکر را خدا

 یروز و رزق، او به مردم هديه و باشد شکوهمند و متعال خداوند .شويم وارد برکت و خير با توانيمکه ب

 چه و ماند می باقی آينده سال تا کسی چه. بود شده شب اين درانشاءهللا  .عطا می کند به سال به سال ازرا 

 .شويم ظهور (آرامش) صلح در (ما) انشاءهللا. است شده نوشته چيز همه ،می رود کسی

 

با  امروز روز خوب های اعمالسبب  و پاداش. شود می انجام امروز روزه و است ۱۵ امروز

عطا می  يک برای را تا ۱۰در نزد هللا هستند. هللا  (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبرنصيحت  و دستور توجه به

 ارزشدهيد  هاجاز بنابراين،." بدهم بايد چقدر دانم می من: "ميگويد برای يک عطا می کند يا ۷۰۰ و کند

 .است کم آنها تعداد زيرا ،بدانيم را مقدس روزهای اين

 

مال و ) مالکيت. باشند حريص ،دنيا اين برای نه و آخرت برای بايد باشند، حريص بايد مردم اگر

 چه .ندارند فايدههيچگونه ( حرام) ممنوع ملک های خصوص به( دنيا در اين دنيا باقی می مانند. منال

 .ندارد وجود آن در ديگری چيز هيچ و )نعمت، برکت( رحم هيچسود بدهند، ضرر دارند.  رسد به اينکه

 ار روزها اين بايد بنابراين،. می کند صرف تاری دررا  آن فرد و باقی نمی مانند راحتی و آرامش هيچ

 .کنيد توبه اگر را قبول می کند توبه( هلالج لجهللا جل جالله ) زيرا. کنيم صرف توبه در

 

 میهللا عز و جل  ".بپرس من از خواهيد، می ، "هر چهفرمايد می شکوهمند و متعال خداوند

د وجو من مهربانی و لطف از تر بزرگ چيز هيچ. کنم رفتار شما با و بدهم شما به را آن بگذار" ،گويد

 را ناهانگ برای" بشوم، دوم بار برای گناهان اين مرتکب خواهم نمی من"کنيم با گفتند،  توبه بايد" .ندارد

  .نوشيديم و خورديم)گناهکارانه(  که آنچه به دليل شديم مرتکب که

 

 واهمخ توبهبه انواع، "اکنون  چيز هيچادق است. ص" يک توبه اَنُصوحً  معنی با " "اتَْوبَةً َنُصوحً "

 را کار اين مردم اگر حتی. ، وجود ندارد"کرد خواهم توبه دوباره ، وداد خواهم انجام را آن دوباره شد،

 .بيشتر به نفع مان است هللا نزد درداقت صبا  توبه اما بخشد، می آمرزش دوباره خداوند دهند، انجام

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 هب که آنچه برای ، انشاءهللادهيد اجازه. کنيم توبه و دهيم انجام را کار اين ، انشاءهللادهيد اجازه

 آن رایب بايد و برند می رنجپشيمانی  مردم از بعضی. کنند توبه است داده انجام ناخودآگاه يا آگاهانه طور

  .کنند توبه هم

 

 و ايمان با خيلی سال ها ( بهرا ما) خداوند انشاءهللا. ببخشد روزها و شبها اين بخاطر (را ما) هللا

 به انشاءهللا. دنيا عدالت )حکومت( کند سراسر در اسالم که برسيم زمانی انشاءهللا به يک. برساند اسالم

 .برسيم سالم عاليه مهدی

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ شعبان ۱۵


