
 
 
 
 
 
 
 

 توبه

 

 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

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

 واآلخرين، األولين سيد محمد رسولنا على والسالم الصالة

 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

 

 

 .بخشد می هللا و پذیرد می را توبه هللا." هللا به توبه" گوید، می( کریمه آیات) آیه

 

 گناهکار همه یعنی این. همه به اما گناهکاران به تنها نه همه، برای گوید می ّجل و ّعز هللا

 به. کنیم می اشتباه ندانسته یا دانسته همه نه،. هستند اشتباه در نیستند گناهکار گویند می که مردم. هستیم

 در هللا از من" گوید، می( ص) پیامبر حضرت حتی. کنید توبه روز هر گوید می او که است دلیل همین

 ."طلبم می بخشش بار ۷۰ روز

 

 را ما توبه او اگر دهیم می انجام کار چه. هست هللا از لتف یک است، خوبی چیز یک هم این

 توبه هللا بار، ۱۰۰۰ آیا یا کنید توبه بار ۱۰۰ شما آیا. بدهیم انجام توانستیم نمی چیزی هیچ نکند؟ قبول

 می اتفاق قیامت روز به نزدیک او و بشد، بسته توبه درب که زمانی تا. کند می قبول رحمتش از را

 .ببخشد را آنها هللا است، ممکن که بزرگ گناهان یا کوچک هر از زمان آن تا بدهید اجازه. افتاد

 

 توبه که گوید می او. است شیطان صفت از یک. نیست خوبی چیزی لجاجت. باشید نا لجباز

. گناهکاریم همه چونکه دهد نمی نشان فروتنی او. نباشیم او مثل ما انشاءهللا. کند نمی قبول او و کند،

. بدهید انجام کاری هیچ دنیا این در گناه ارتکاب بدون توانید نمی شما. هستیم گناهکار همه حقیقت، در

 دانسته مداوم، طور به آنها. کند می دقیقه هر در مزاحم را مردم که هوس و نفس، دارد، وجود شیطان

 .کشن می را گناه ندانسته، یا

 

 ما دهید اجازه. کنیم استفاده فرصت این از ما دهید اجازه بخشد، می هللا چونکه دلیل، همین به

 مداوم طور به ما دهید اجازه بشویم، مند بهره مداوم طور به ما دهید اجازه. کنیم استفاده امکان این از

 زندگی یک ما همه به انشاءهللا. ببخشد را ما همه هللا. انشاءهللا بخشش برای و کنید التماس کنیم، توبه

 .نرویم توبه بدون انشاءهللا. بدهد توبه با طوالنی

 

 .و من هللا التوفيق

 الفاتحه

 



 

 

 

 

 

 

 

 حضرت شيخ محمد محمت عادل

 فجر أكبابا، درگاه ،۱۴۳۷ محرم ۴


