
 

 

  

 إن هللا يحب أن يغفر

 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

. هو ضعيف . اإلنسان  واألخطاء الذنوب. اإلنسان يرتكب باستمرار  اإلنسان ال يرحم نفسه، و اإلنسان وجل يرحم هللا عز

هو الذي يقبل التوبة  عز وجل. هللا  التوبة وطلب المغفرة عز وجل من رحمته يطلب منك. هللا يخطئ ويرتكب الذنوب دائما 

 . وطلب المغفرة

لك"  المغفرةمن  ال أتعب، وأنا المعاصي من  تتعب الأنت  " عز وجل، قال هللا  . ومع ذلكذنوب ه ديال يوجد شخص ليس ل

أستغفر كنك أن تفعل ذلك على النحو التالي "مرة في اليوم". يم 70 استغفر على األقل، " الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينايقول 

". يقول توبة أستغفر هللا ، أستغفر هللا ، أستغفر هللا العظيم  يمكنك أيضا أن تقول " ."هللا ، توبة أستغفر هللا ، أستغفر هللا العظيم

أحد الصحابة وألولئك الذين يفعلون هذا "،  يغفر سبعون عاما من الذنوب ، " لصحابةقال ل الكريم صلى هللا عليه وسلم نبينا

هذا القدر من والدك ل لم يكن، إذا  والدكل، هللا يغفر أستغفر هللا قول ب عندها،  " ليس لدي الكثير "." إذا لم يكن لديكيقول 

 عندها يكون لجيرانك ".عائلتك لم يكن لدى ، إذا  عائلتكل عندها الذنوب

أنفسهم  يظلمون. إنهم ون تذكريذلك وال حتى  ونفعلي، ولكن معظم الناس ال لهم  يغفرليجعل وسيلة للناس  لوج لذلك هللا عز

تشرق سالشمس فتوح حتى تشرق الشمس من الغرب" و"باب التوبة م عز وجلهللا يقول . للمغفرة . األبواب مفتوحة  بأنفسهم

له عذر عندما  سيبقى. ال أحد  هللا سيرون وجود. تلك المرة  الطبيعة أنها يظنون. الناس  من الغرب قليال قبل يوم القيامة

 . . التوبة غير مقبولة في ذلك الوقتسيكون مقفوال باب التوبة  ذنبا، وإذا ارتكب المرء  يحدث ذلك

 حمل. الذنب  حملمن  وستكون محفوظا،  حتى يغفر هللا لك تب، ذنب  ك. عند ارتكاب ، هذه األوقات هي أوقات مربحة لذلك

. عندما ينظر الناس إلى الغيوم الغيوم ". يعتقدون انها مثل  ليس ثقيل . انهحمل ليس هناك أي  . الناس يعتقدون " ثقيل الذنوب

. دعونا نتوب ونطلب  ثقيلة بنفس الطريقة الذنوب.  ، ولكن لديها طن من الوزن . انها ال تبدو مثل أي شيء يرونها غبار

. هللا يغفر لنا  الناسيستفيد ، أعطى هللا هذه الفرصة حتى الحمد هلل .  إن شاء هللا الذنوبتخلص من تلك نكل يوم و المغفرة

  من هللا التوفيق .و . إن شاء هللاوينزل علينا رحمته جميعا 

 الفاتحة .
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