
 
 
 
 
 
 
 

 نیاز به توبه داریم 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 یاست هنگام خودشان برای منافع. کنيم توبه که دهد می نصيحت ما به شکوهمند و متعال خداوند

 عز و هللا بر هاآن از کدام هيچ دهيم، انجام بد يا خوب (ما) آيا .ندارد نيازی ما توبه هللا به. می کنند توبه که

کسی است که )ما را( خلق کرده  هللا عز و جل آن اما گذارند، می آزار مردم بر مردم. گذارد نمی آزار جل

نيم ک می توبه وقتی داريم، نياز او به (ما ) زيرا. داريم نياز او به ما. ندارد نيازی (ما از) او بنابرايناس، 

، يد( نيز دعا نمی کنشما) و کنی نمی توبه که گوييد می اگر نه، اگراو قبول می کند، بپرس، و دعا کن. 

هيچ چيزی  رسانيد؟ می آسيب خودت به چرا. هستيد (، ضررندباخت) دادن دست از حال در (شماپس )

 برايت ندارد. هفايدی کند، هيچ دارد برايت خوب پيش رفت م اگر حتیبرای )شما( مفيد نخواهد شد. 

 

دارد سالمتی از دست  بشر شماست، ماله دنيا يا باشيد داشته پول اگر حتی بودن، جوان از پس

 هک دليل به. است آمده آخرت برای اما آمده دنيا نه اين برای انسان. ندارد قدرت پيری دليل به يامی دهد 

 یم او. کنيم توبه نما های عيب و اشتباهات دليل به که گويد می (ما به) خداوند ،شود ساخته (ما) آخرت

ه هللا آن کسی است که توبهر کاری که انجام بدهيد، ." قبول می کند را توبه که است کسی هللا آن: "گويد

 ."کنممي قبول را )آن ها( توبه من. کردند توبه آنها: "است خوشحال)تو را( قبول می کند و حتی به دليل آن 

 

 بهتو زمان آن در .شود می بسته بعدا توبه درب. است بازروز قيامت کمی قبل از تا  توبه درب

 و ستا باز درب که تا زمانی ،بخواهيم بخشش طلب و کنيم توبه روزانه بايد بنابراين، قبول نمی شود.

گناه  مه عيب ومثل اينکه ه . ميدانند گناه بی و بی عيب را شانخود افراد برخی البته  .ستما جلو فرصت

همه )ما ها( عيب  نه باشيم. ها افراد آن از يکی انشاءهللا. هستند )پاک( تميز در ديگران است و خودشان

را  آنها توبه خداونداز  انشاءهللا بنابراين،داريم، همه )ما ها( اشتباهات داريم، و همه )ما ها( گناه داريم. 

 . هللا )ما را( ببخشد. باشد که توبه مان قبول بشود.بخواهيم

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل



 

 

 

 

 

 

 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۸ هحجذي ۲۱


