مغفرة الذنوب
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  .أعوذ باهلل 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 عبد هللا الفائز
الداغستاني  ،شيخ محمد ناظم الحقاني  ،دستور  .طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية .
ألنه يوم الجمعة  ،إنه يوم مبارك  .في هذا اليوم يجب على المرء أن يطلب المغفرة ،يصلي ويسلم على النبي صلى هللا عليه وسلم  ،يجب
أن يقرأ سورة ياسين [و] من السُنة زيارة قبور األم واألب  .هذه هي أحاديث نبينا الجميلة  .هذه أعظم هدية  ،تجعلنا نتخلص من ذنوبنا .
يغفر هللا  ،ولكن على المرء أن ال يشك في ذلك  .عندما يطلب المرء مغفرة هللا  ،يغفر هللا له  ،وخاصة في يوم الجمعة  .عندما يتم ذلك
بصدق حقيقي  ،يبدل هللا السيئات إلى حسنات  .قطع اآلمال باهلل  ،ذلك يعني الشك في هللا  " .التشاؤم" يعني أنه  ،عندما يقول هللا عز
وجل أنه سيغفر  ،وأنت تشك في ذلك  ،أنت تدع الشيطان يوسوس لك  .هذه وسوسة وهي من الشيطان  .يغفر هللا عز وجل الذنوب كلها.

وب َج ِميعًا
َّللاَ يَ ْغ ِف ُر الذُّنُ َ
إِ َّن َّ
يغفر هللا كل الذنوب  ،لذلك ال داعي للشك  ،ال داعي لدخول الوسواس  .دعونا نطلب المغفرة  .هللا يغفر ذنوبنا  .نرجو أن تكون بركة
يوم الجمعة هذا علينا  .من بداية طفولته  ،اإلنسان يخطئ ويرتكب الذنوب  .هناك بالفعل مغفرة للصغار  ،ولكن الذنوب التي ترتكب
الحقا ً بعد أن تصل إلى مرحلة البلوغ  ،يغفر هللا ذلك [فقط] عندما يطلب المرء .
يقول نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم "عندما يكون هناك خياران  ،أو مسألتان  ،أختار األسهل "  -حتى يكون األمر سهالً على األمة  .ال
يوجد شيء أفضل من طلب المغفرة  .هللا يغفر ذنوبنا  .هللا يساعدنا على عدم اإلنحراف عن الطريق الصحيح  ،إن شاء هللا  .هللا يثبتنا
على طريق نبينا صلى هللا عليه وسلم  ،ويزيد حبنا له ! ومن هللا التوفيق .
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