
 

 

  

 توبوا واطلبوا المغفرة

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني

 الذنوبعن  المغفرة. عندما نتوب ونطلب ة غفرمال واواطلب توبوا. الذنوب جميعا يغفر  ،الذنوب انه يغفر  لوج هللا عزيقول 

. ومع أن يذنبوا هم يريد،  لهم الخير، ال يريد  هو عدو البشر الشيطان، بالطبع .  بالتأكيدها هللا عز وجل يغفر،  التي ارتكبناها

.  التي ارتكبوها الذنوبنظفوا من يلناس أن يتوبوا وهللا ل. يريد  رحمتهبشيطان ال شيء اليجعل جهود  ل، فإن هللا عز وج ذلك

 ويرسلهم الى النار .  الذنوبفي المزيد من  أن يقعواهم يريدالشيطان و

، ولكن  أقوى إيمانهم الماضي كان. الناس في  من الناس في العصور القديمة جهالهم أكثر إن.  جاهلون الزمنهذا  فيالناس 

 ايدخلوو.  اإليمان أيضا ويرزقهم يهديهم. هللا بالسوء  ، وليس الدعاءبالخير  لهم ندعو. يجب أن أهل هذا الزمن ليسوا كذلك 

 . التي ارتكبوها عن ذنوبهمالمغفرة  واطلبيو يتوبوا، بمجرد أن الذنوب ، كل  كل شيءيغفر أنه . يقول هللا  رحمة هللا في

َ يَْغِفُر الذُّنُوَب َجِميعًا  إِنَّ َّللاَّ

إلى  الذنوبتلك  يبدل، حقيقية توبة تتوب . عندما  بمجرد التوبة الذنوبيغفر كل  لوج هللا عز".  إن هللا يغفر الذنوب جميعا" 

في  هذا.  هللا نظرمثل الجبال في  حسنات، ستكون  التي ارتكبوها مثل الجبال الذنوبكانت  لو.  من هذاسبون يكس. حسنات 

 .ل هللا عز وجهذا ما يقوله .  في آيات القرآن الكريم جلوما يقوله هللا عز وأحاديث نبينا الكريم 

عن الطريق  يضلنا. هللا ال  لنا الطريق الصحيح إن شاء هللا يظهرو ويهديناهؤالء الناس  يهدي. هللا  ، باب التوبة مفتوح لذلك

  من هللا التوفيق .و . ال شيء إن شاء هللا الشيطانجهود نرجو ان تكون .  الصحيح

 الفاتحة .
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