
  التوابٌن ٌحب هللا إن

 هللا، رسول ٌا مدد . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد

 .الجمعٌة  فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور 

 فً القرآن  عز وجلٌقول هللا  .نرجو أن ٌجتمع الصالحون معا .  جمعٌةال فً والخٌر على الصحبة تقف طرٌقتنا

 المتطهرٌن وٌحب التوابٌن ٌحب هللا إن

فً األدٌان  بالطهارةٌهتمون كثٌرا . ال  النظافة من اإلٌمان واإلسالم".  المتطهرٌن وٌحب"إن هللا ٌحب التوابٌن 

 .ذنوب عبد بال  ه ال ٌوجدألن ٌتوبوا أنالجمٌع  ٌجب على.  األخرى

،" أولئك الذٌن هم هلالج لج أجاب هللا . " وقت . أعطنً عبٌدك الى الجحٌم كل سآخذ"  هلل جل وعالوقال الشٌطان 

. أعطى هللا المغفرة عن المغفرة ألنه لم ٌكن ٌعرف  بالسعادةالشٌطان  شعر. " إلى الجحٌم معك ونذهبسٌمعك 

بعد  الى نعمة وستستبدل،  حسناتتتحول إلى س الذنوب، تلك  ارتكبت من الذنوب. ال ٌهم كم لته هذه حٌلٌخٌب 

الشٌطان  خدعنا. إذا  أبدا العودة وعدم، تحتاج إلى التوبة  . عند التوبةثواب ذلك ٌحصل على المرء .  التوبة

 هذا، تبت هذا السبب مهما ل.  ٌقول انه ٌقبل التوبة عز وجل. هللا  التوبة دائما ، نحن بحاجة إلى مرة أخرى

 . لمن تاب وطلب المغفرة هللا . ٌغفرب لم ٌغفر له لم ٌت الشخص الذي.  هللا مقبول عند

.  الذنوبعنً التطهٌر من تنظافة ال.  النظافة الحقٌقٌة هً النظافة الروحٌة".  المتطهرٌن وٌحب التوابٌن ٌحب" 

على  نثر النجاسة، وعدم  ما ٌؤكلون وٌشربونمحذرٌن  واكونٌ، بطرق أخرى ٌحتاج الناس أٌضا أن طبعا 

 .. هذه هً أٌضا شروط اإلسالم،  الغسلأوالوضوء ب القٌام،  كان من النظافة سواء.  مالبسهم

. فعل الشر  اآلخرون أصعب بهاٌقوم . فً حٌن أن األشٌاء التً  صعبأنه . الشٌطان ٌظهر  دٌننا جمٌل وسهل

القٌام من العقبات تنشؤ عند محاولة  الكثٌر.  سهل على أنه ه، ولكن الشٌطان ٌظهر واإلثم صعب على أي شخص

 . الناسٌحفظ . هللا  حتى فً أصغر األمور كسالى. ٌجعل الناس بالخٌر 

. أولئك الذٌن علم النافع منحهم الٌ. هللا  . ٌكافحون من أجل الحصول على التعلٌماإلمتحان لألوالد الٌوم هو ٌوم 

 واشعرٌٌجب أن ال  أن ٌتعلموا. أولئك الذٌن ال ٌستطٌعون ٌتعلموا  أن همٌمكن أن ٌتعلموان على وهم قادر

أن ٌحدث،  ٌحدث ذلك كما هو مقدر له. رزقكهللا سٌعطٌك بالتؤكٌد .  إلى الجامعة للذهاب هللاك لم ٌخلق.  باألسف

 بالحزن شعرت، ولكن ال  بقدر ما ٌمكنك القٌام به اعمل.  ، علٌك أن تعمل بجد العملبولكن عندما ٌتعلق األمر 

 . ، ال تظهر الكسل . ومع ذلكٌكون سكون ٌأن  كل ما هو مقدًر.  ولقد كتب إلهً تقدٌر. هذا  لما تبقى

، بالحزن  ٌشعرون.  ، وبذل جهود من هذا القبٌل ٌحتاجون إلى العمل من أجل اآلخرة الناس ، هإالء أٌضا

ٌوم ، اإلمتحان . ٌوم  اآلخرة الجوهرٌة فً . لكنهم ٌنسون الحٌاة كثٌرا من أجل حٌاة مإقتة وٌعملون، ٌكافحون 

 المغفرة. دعونا نطلب  ن شاء هللااٌضا إ أجلهنعمل من  نرجو أن.  ، هو ٌوم القٌامة كبٌروالصحٌح اإلمتحان ال

ومن هللا  . إن شاء هللاذاك اإلمتحان ٌوم  ٌنجحونمن أولئك الذٌن  هللا ٌجعلنا.  جمٌعا ناحفظهللا ٌ.  من هللا والتوبة

 التوفٌق .

 الفاتحة .
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