
 
 
 
 
 
 
 

 دیطلب بخشش کنتوبه و  

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

 بخشش طلب و توبه .بخشد می را گناهان همه او بخشد؛ می را گناهان که گويد میهللا عز و جل 

 و متعال خداوند ،انجام داديم می کنيم که گونه هر برای آمرزش طلب ومی  توبه )ما( که وقتی کنيد.

 نمیبرای آنها هيچ خوبی  او است، انسان دشمن شيطان مطمئنا،. می بخشد را آنها قطعا ،است شکوهمند

 هب شيطان های تالش که است باعث هللا عز و جل حال، اين با. برساند گناه به را آنها خواهد می و خواهد،

 شدند، مرتکبکه  شان گناهان ازتوبه کنند و  مردم هللا می خواهد. نرسند چيزی هيچ به او رحمت دليل

 .بفرستد جهنم به را آنها و برساند بيشتری گناه به را آنها خواهد می شيطان و. تميز )پاک( شوند

 

 سالهای مردم. هستند قديم زمان های افراد از رنادان ت آنها .هستند نادان دوره و روز اين افراد

عای د نه خوب، دعای آنها برای بايد (ما). ندنيست اين طوری امروزه مردم اما داشتند، تری قوی اعتقاد قديم

 هللا. وندش وارد هللا رحمت به نيز آنها کند عطا آنها به ايمان هللا نيز و کند راهنمايی را آنها هللا به. کنيم بد

 که گناهان ازيک بار که آنها توبه کنند و طلب بخشش  ،را گناهان همههمه را می بخشد،  که فرمايد می

 .بخواهد اند، شده مرتکب

َ يَْغِفُر الذُّنُوَب َجِميعًا  إِنَّ اَّللَّ
 

. هللا عز و جل بعد از توبه همه گناهان را می (۵۳:ُزَمر سوره) "آمرزد مى را گناهان همه هللا"

ً  شما که هنگامیبخشد.  را  اينز ني آنها. کند می تبديل خوب اعمال به را گناهان اين نيز او کنيد، توبه واقعا

به کار های  هللا  نظر درآن ها  ،هستند ها کوهبه اندازه  اند شده مرتکب که گناهان اگر. به دست می آورند

ود فرم قرآن آيه در عز و جل هللا آنچه که و (ملسو هيلع هللا ىلص) مان حضرت پيامبر احاديث در اين. خوب تبديل می شوند

 است. هللا عز و جل اين را می گويد.

 

 نشان را رست راه و هدايت ما به و مردم اين به خداوند انشاءهللا. است باز توبه درب بنابراين،

 سفر شوند )به هيچی نرسند(. شيطان های تالش انشاءهللا منحرف نکند. رست مسير از (را ما) هللا. دهد

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 



 

 

 

 

 

 
 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۹اآلخرربيع ۱۴


