
 

 
 
 
 
 
 
 

 اطلبوا العفو والعافیة
 

. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز 

 الداغستاني ، شیخ محمد ناظم الحقاني ، مدد . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .
 

 یقول أن أفضل األدعیة ملسو هيلع هللا ىلصالكریم  نبیناإن شاء هللا.  الدعاءقبل یُ م مباركة. نصیحة نبینا الكریم لھذه األیام ھي الدعاء. سھذه األیام ھي أیا
. یحب هللا أن یعفو عناهللا  الدعاء المقبول ھو ما نحتاجھ . ة".َواْلعَافِیَ العفَو فاعُف عنِّا" َو "اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك اْلعَْفَو  تحبُّ  "اللَُّھمَّ إنَّك عفُوٌّ 

منذ العام الماضي من  یعانوناألكثر قیمة. ظل الناس  ھاألنیقول نبینا الكریم. اطلبوا العفو والعافیة  أن یعفو عناهللا  اادعو. یعفو ویغفر
مران مھمان للغایة  أجل صحتھم وھم یعیشون في خوف طوال الوقت. لذلك وبغض النظر عن الصحة فاألولى أن یغفر هللا لنا. ھذان األ

 .على حیاتنا ةظمحافلل عنا ویرزقنا الصحة والعافیةهللا یعفو أن 
. 

ھذین األمرین. طالما أن  تطلبلیلة القدر ألن ھناك قبول. علیك أن  في یطلبونالناس ماذا  یفكرھناك لیلة القدر في ھذه األیام العشرة. 
إذا كسبھا الناس وعرفوا قیمتھا ، فإنھم یحلون محل كل شيء آخر.  .مھمان األمران، فإن الباقي لیس مھًما. ھذان  ین األمرینلدیك ھذ

على صحتھم بأموالھم. یركضون ھنا وھناك وفي أیدیھم المالیین ، لكنھم یمرضون  المحافظةفي بعض األحیان ال یستطیع الناس 
 .بمرض عضال ثم یصابون بالحیرة ، حفظنا هللا

 . 
في ھذه األیام العشر حتى العید. لقد نسي الناس ھذا. إنھم ال یفكرون في األمر أبدًا ، لكن یجب  العفو والعافیة بطلبیأمر ملسو هيلع هللا ىلص نبینا الكریم 

ما نحتاجھ ھذا أیًضا. إذا أعطیت نصیحة ، فسیكون ذلك مفیدًا لك ولھم بإذن هللا. كما قلنا ،  م. سیكون مفیدا. سیكون مفیدًا لكمأن نذكرھ
یریدون الصحة. لكنھم یبحثون عن الصحة لیس باإلیمان با�  .المغفرةالعفو و. ال یطلبون وحوشالناس  اصبحد ھذه األیام. لقفي أكثر 

 هللا فال فائدة من شيء. لم یردلن تتحسن. إذا ، بل بالركض إلى أماكن مختلفة. لذلك إذا لم یكن ھناك إذن من هللا فلن یصیبك شيء هلالج لج 
إن  والعافیة الصحة ویرزقھمحتى یغفر هللا للناس  نقوم بالدعاء. لذلك ، الدعاء مھم. دعونا مفیدا یصبح ھعندما یشاء هللا ، كل ما ال تتوقع

 ومن هللا التوفیق .   .شاء هللا
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