
 
 
 
 
 
 
 

 عفو گناهان 

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

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

 الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،

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

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

 .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية

 

 

اين روز، توبه استغفار هللا کنيد، صلوات  در. امروز يک روز مبارک است زيرا روز جمعه است

يامبر اين سخنان زيبايی حضرت پ. بفرستيد، ياسين شرف بخوانيد، زيارت به قبر مامان و بابا سنت است

 .اين بزرگترين هديه است، کمک می کند تا خطاهای مان از بين بروند. مان هست)ملسو هيلع هللا ىلص( 

 

هنگامی که از هللا ميخواهيم که خطا . هللا عفو کننده است اما انسان الزم است به اين شک نکنند

هنگامی که اين را با اخالص انجام می . کند، هللا عفو می کند، بخصوص در روز جمعههای مان را عفو 

 .اميد را از هللا قطع کردن يعنی سوزان به هللا داشتند. دهيم، هللا عز و جل گناهان را به ثواب تبديل می کند

سوسه اين و. يرسدمی گويد، شما به اين شک می کنيد، وسوسه م" من عفو می کنم"سوزان يعنی جناب هللا، 

 .هللا عز و جل همه گناهان را عفو می کند. شيطان است

 

ه  إِن   ِميعًا الذُّن وبه  يهْغِفر   اّلل   جه
 

نياز به  ".هللا همه گناهان را عفو می کند(. "۵۳زمر: آمرزد،" )سوره مى را گناهان همه "هللا

را  ، هللا گناهاناستغفار هللا کنيمدهيد  اجازه. اجازه ندهيد وسوسه ورد شود، ساختن شبهه به شک نيست،

تی قو .انسان از کوچک مرتکب خطا و گناه می شود. جمعه مبارک با ما ها باشندعفو کند، برکت های اين 

می شود،  مرتکبشدن  بالغعقل  از بعد که خطا هاو  گناهان سپس،ميشه عفو وجود دارد.  استکوچک 

 .هللا عز و جل عفو می کند, تنها با توبه استغفار هللا

 

 طوری بهدارم، آسان را ميگيرم."  مسالهمان می گويد؛ "اگر دو کار، دو  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبر

و نيست. انشاءهللا خداوند گناهان را عف استغفار هللاهيچ چيز زيباتر از توبه  .بود خواهد آسان امت برای که

، دارد نگهمان  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرکند، خداوند ما را از راه رست منحرف نکند. انشاءهللا ما را در راه 

 د. افزايش دهمان را  (ملسو هيلع هللا ىلص) حضرت پيامبرمحبت به 

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 



 

 

 

 

 

 

 

 رّبانیحضرت شيخ محمد محمت 

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۴۰ محرم ۲۵


