
 

 

    

 بالتوبة تغفر الذنوب

 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

 قال هللا تعالى لنبٌنا الكرٌم فً سورة الفتح كتعلٌم لنا :

رَ  ُ َما تَقَدهَم ِمن ذَنبَِك َوَما تَأَخه  ِليَْغِفَر لََك اَّلله

 
علٌه السالم " غفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ". قال تعالى عن النبً ". لٌغفر لك هللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر"   

. ذنوب لدٌهم  لٌس، الذنوب ال ٌرتكبون و، ن طاهرواألنبٌاء ،  بالطهارة. المقصود  بالفعل طاهر من الذنوب نبٌنا الكرٌم ألنتعلٌم لنا  هذا

هللا عز قال . لماذا علم  من دونعلم أو ٌرتكبون األخطاء عن . قد  ٌخطئاألنبٌاء  سوى، أي شخص مهما كان . ٌرتكبون الذنوب  البشر

دون الوقوع ب على الناس. ال ٌمر ٌوم  ذنوب المستقبل إال إذا تابغفر ت. ال بالتوبة اإلستغفار تغفر ذنوب الناس الماضٌة  ه؟ ألن هذا وجل

  .المغفرة، فإننا بحاجة إلى التوبة باستمرار وطلب  لذلك.  فً الخطأ

ال و الماضٌة فقط تغفر ذنوبك،  ، أنت لست مثل النبًلم تفعل ذلك ، ولكن إذا تغفر الذنوب هللا  واستغفرت تبت. إذا تُرتكب الذنوب 

الكثٌر ارتكبنا  "قلت . إذا  فً الٌوم جب أن تستغفر هللا سبعٌن مرة، ٌ. كما قال نبٌنا الكرٌم  أن تنقذ نفسك من الذنوب التً ستحدث كٌمكن

 . ، فإن هللا ٌغفر لك وتستغفر سبعٌن مرة"تبنا ونستغفر عنها .  من الذنوب أمس

باب التوبة . " . انتظرذنبا هذا الرجل ارتكب  " قائالٌنتظر  الذي على الٌسارعلى الفور ولكن المالك على الٌمٌن ٌكتب .  المالئكةتنتظر 

 . إذا لم ٌتب ٌكتبون. ثم  بضع ساعات وٌنتظرون"،  إذا تاب نسجل" لن  اللٌل قائلٌنحتى  ٌنتظرون.  مفتوح

" أستغفر على األقل .  ٌتم اإلستغفار سبعٌن مرة، فإنه ٌجب أن  ومع ذلك كتابة الذنوب .توبة مستمرة كل ٌوم قبل  ، نحن بحاجة إلى لذلك

. هللا  آلخرةل ءترك شًولن ٌ، الحمل  ذلكرفع ٌ، س نكع الذنوبرفع تلك ست.  أٌضا تصح أستغفر هللا " ،أستغفر هللا  أو "هللا العظٌم " 

 ومن هللا التوفٌق . . ٌغفر لنا جمٌعا إن شاء هللا

 الفاتحة .

 موالنا الشٌخ دمحم عادل الحقانً
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