
 

 

    

 علینا أن نتوب
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با: من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

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

، ال شيء الشر أو نا الخیر فعلسواء . لیس بحاجة الى توبتنا . هللا  نتوبوی. الفائدة ھي للناس أنفسھم عندما  أن نتوب عز وجلهللا أمرنا 
 حاجة إلیھب. نحن الینا انھ ال یحتاج  حیثنا ھو الذي خلق لوج ، ولكن هللا عز على الناس یؤثرون. الناس ل وج من ذلك یؤثر على هللا عز

 إذاً أنت في الخسران .  حتىالدعاء ب وال تقوم توبت، إذا قلت أنك لن كذلك  . إن لم یكننا ، دعاءطلبنا ، توبتنا ، یقبل  حاجة إلیھب. ألننا 
 .من ذلك  بالنسبة لك فإنھ ال فائدة جید سارت األمور بشكل. حتى لو  یرام بالنسبة لكعلى ما یسیر ؟ ال شيء  األذىب تصابلماذا 

من  أتیلم  اإلنسان.  قوة بسبب الشیخوخة یبق لدیھمالصحة أو لم  یفقدونإما  ، البشر كلكان لدیك المال أو العالم  لو، حتى  بعد الشباب
 ." هللا ھو الذي یقبل التوبة . یقول " وأخطائناوفقا لذنوبنا  بالتوبةهللا أمرنا ،  خرتنابحیث یتم بناء آھذه الدنیا بل من أجل اآلخرة .  أجل

 ھم ".تتوب تقبل.  لقد تابوا ذلك "ا بسعید ویكون،  كت، هللا ھو الذي یقبل توب مھما فعلت

طلب نوعلینا ان نتوب ،  . لذلكة غیر مقبول تكونالتوبة في ذلك الوقت . یتم إغالق باب التوبة بعد ذلك.  یوم القیامةقبل باب التوبة مفتوح 
 أنھم یلقون كل. كما بدون أخطاء وأبریاء ، بعض الناس یرون أنفسھم طبعا .  الباب مفتوح والفرصة أمامنا طالما أنكل یوم  المغفرة
. ذنوب ، ولدینا  ، لدینا أخطاء عیوبلدینا ا ن. جمیع ھؤالء إن شاء هللا مندعونا ال نكون وھم نظیفون . اللوم على اآلخرین و األخطاء

 ومن هللا التوفیق .  .نرجو أن تكون توبتنا مقبولة .  . هللا یغفر لنا إن شاء هللا ا، دعونا نتوب إلى هللا منھ لذلك

	الفاتحة .
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