هللا بخشیدن را دوست دارد

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
أعوذ با هللا من الشيطان الرجيم .بسم هللا الرحمن الرحيم.
الصالة والسالم على رسولنا محمد سيد األولين واآلخرين،
مدد يا رسول هللا ،مدد يا ساداتي أصحاب رسول هللا ،مدد يا مشايخنا،
شيخ عبدهللا الفائز الداغستاني ،شيخ محمد ناظم الحقاني ،دستور.
طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية.
هللا عز و جل با فرزندان آدم رحمت دارد ،و فرزندان آدم بر خودش رحمت نميکند .فرزندان آدم
به طور مداوم گناهان و اشتباهات مرتکب می شود .فرزندان آدم کمبود (عيب ،نقطه های ضعف) دارد او
هميشه عيب و مرتکب گناه است .خداوند متعال و شکوهمند باشد به خاطر رحمت اش می گويد که توبه
کند و بخشش خواهش کند .هللا جل جالله (ﷻ) آن کسی است که توبه و طلب بخشش را می پذيرد.
هيچ شخصی وجود ندارد که گناه نداشته باشد .با اين حال ،هللا عز و جل می گويد" :شما از گناه
خسته نيستيد و من از طلب بخشش خسته نيستم" .حضرت پيامبر مان (ﷺ) می فرمايد " :حداقل هر روز
 ۷۰بار توبه کنيد( ".شما) ميتوانيد اين را اين طوری انجام بدهيد" :أستغفر هللا ،توبه استغفر هللا العظيم".
همچنين می توانيد بگوييد" :توبه استغفر هللا ،استغفر هللا ،استغفر هللا العظيم ".حضرت پيامبر مان (ﷺ) به
صحابه می گويد ۷۰" :سال گناهان آن کس که اين را انجام بدهد بخشيده می شود "،و يک اصحاب گفت،
"من اينقدر ندارم" ".اگر شما انقدر نداريد ،سپس با گفتن استغفر هللا ،هللا پدر شما را می بخشد ،اگر پدر
شما ندارد به خانواده شما ،اگر خانواده شما ندارد حتی همسايه های شما را نيز همينجور می بخشد".
بنابراين هللا عز و جل وسيله ای برای مردم می کند که ببخشد ،اما اکثر مردم اين کار را انجام
نمی دهند و حتی اين را به ياد نمی آورند .پس آنها به خودشان ظلم می کنند .درب ها برای بخشش باز
هستند .خداوند متعال و شکوهمند می گويد" :درب توبه باز است تا زمانی که خورشيد از غرب طلوع
کند ".و خورشيد از غرب کمی قبل از روز قيامت طلوع می کند .مردم فکر می کنند طبيعت است .آن
زمان آنها خواهيد ديد که هللا جل جالله (ﷻ) وجود دارد .وقتی که اين اتفاق رخ دهد ،هيچ کس بهانه ای
نخواهد داشت و اگر کسی گناه کند ،درب توبه بسته می شود .توبه در آن زمان قبول نمی شود.
بنابراين ،اين دوره ها ،زمان های مفيد هستند .وقتی مرتکب گناه شويد ،توبه کنيد تا هللا شما را
ببخشد و شما از بار اين گناه نجات خواهيد يافت .بار گناه سنگين است .مردم فکر می کنند" ،هيچ باری
وجود ندارد .اين سنگين نيست ".آنها فکر می کنند که مثل ابرها هستند .وقتی مردم به ابرها نگاه می کنند،
آن را به عنوان گرد و خاک می بينند .به نظر نمی آيد ،اما وزن اين خيلی زياد است .گناهان همين طور
(به همين شيوه) سنگين هستند .اجازه دهيد (ما) هر روز توبه کنيم و طلب بخشش کنيم و انشاءهللا از اين

گناهان خالص شويم .خدا را شکر ،هللا اين فرصت را داد تا مردم سود به دست بی آورند .انشاءهللا خداوند
همه ما را ببخشد و از همه ما ها رحمت کند.
و من هللا التوفيق.
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