
 

 

    

 إن هللا يغفر الذنوب جميعا

 سٌد دمحم رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ

 أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ِحيمُ  َ يَْغِفُر الذُّنُوَب َجِميعًا إِنَّهُ هَُو اْلغَفُوُر الرَّ  إِنَّ اَّللَّ

ٌقول هللا . ألنه هو الغفور الرحٌم ".  ال شك هللا ٌغفر الذنوب جمٌعا " ". الغفور الرحٌمإن هللا ٌغفر الذنوب جمٌعا إنه هو " 

هللا ٌغفر الذنوب إن .  . باب التوبة ال ٌزال مفتوحا هللاٌغفرها الذنوب ، كانت مهما . " " أنا أغفر الذنوب جمٌعاوجل عز 

هللا  ٌقول أنه مهما كانت الذنوب  حٌثصدق ب"  فعل ذلك بعد اآلنأأنا لن  " تنوي. ٌجب علٌك ان  جمٌعا بعد التوبة واالستغفار

 ".ها أغفر "

. الى ذلك ماو شركا. أنت ارتكبت  ممكنغٌر  هذا،  ممكن هذا "الحساد. ٌقول بعض شغله هو هللا وال أحد ٌستطٌع التدخل فً 

. ما دام  !" هذا شًء غٌر ممكن مشرك توأصبحقلت هذا  . ٌقولون " شركاء مع هللاتجعل ". الشرك ٌعنً  ذنوبكغفر ت  لن 

 . مشركٌن والٌس ، ، أو أي شًء آخر ، صنم ، إنسان من دون هللا نعبد آخرٌن ونوٌقول ٌقفونالناس ال 

. اذا نظرتم  الناس ونوتضل الكالمبعض  ون. تتحدثون تسامح ال مأغفر" قال هللا تعالى وأنت" .  شركاء مع هللا هو جعلالشرك 

 ن أسامح"، أنا لال "ٌقولون  م. ألنه هللا شغلٌتدخل فً  ه. لذلك فإنٌشرك الذي  هو األمر هذا الشخص حقٌقة، فً  المنطقالى 

 أستغفر هللا . ؟ ؟ هل تضع نفسك مكان هللا . من تظن نفسك ٌغفرأنه هللا تعالى  ٌقول لماذا

 ناغلقأ. هناك خطر بالنسبة لنا إذا  إن هللا ٌغفر كل شًء، ٌتوبوا  عندما. ال ٌدرون انهم ٌشركون نهم إاألمر  حقٌقة، فً  هنا

أحٌانا ،  رحمةب ال ٌتصرف الناس. عندما  شبه أي شخصترحمة هللا ال  هلل ، شكرا.  . هناك خطرا على الجمٌع باب التوبة

، ولكن حتى هذا ال  مكسب للشخص، هذا ٌعنً أنه  . من أجل أن ٌكون فً سبٌل هللا هو أٌضا مفٌد رحمة للفائدةبٌتصرفون 

 .وجل هللا عز  مقابلوجود له 

ٌقول .  عن أي شخص "سٌغفر له ولن ٌغفر له  " لم ٌقل.  نعمة كبٌرةه هذ. " قبل توبة من تابأ " "أغفر  "ٌقول هللا عز وجل 

 . جمٌعا إن شاء هللا . هللا ٌغفر لنا لجمٌع بعد التوبة الصادقة وطلب المغفرةهللا لٌغفر  ." أغفر " هللا تعالى

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً

الفجر، زاوٌة أكبابا ، صالة 1431صفر  2016/16 -16-11   


