
 
 
 
 

 
  

 

 موسم 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
 

في الحقيقة  لبدء العطلة ، لكنه عيدالناس  ه. يعتبر يجلب لنا البركة إن شاء هللا نرجو أنعيد األضحى في سالم ،  نا وصلنا الىالحمد هلل أن
 ذنوببال المرء . يصبح  تماًما الذنوبغفر ت  ، . خالل موسم الحج يغفر لنا اليوم  في هذا حيث أنه. عرض رائع ،  من هللا عرض وهبة

 .مؤمنين ،  مينكون شاكرين أن هللا خلقنا كمسل. من الضروري أن ن ، عرض كبير فضل عظيمهذا السبب هو ل. كيوم ولدته أمه 
 

،  الدنيافي  ن وذو جمالواذا ظهروا بأنهم جيدال يهم .  الحظ ي، سيئ تعساءهذه الحقيقة هم ب. أولئك الذين ال يقبلون  الناس ال يفهمون هذا
أوا الحقيقة لكانوا . لو ر " ويتم خداعهم هذا ، نعيش هكذانتمنى أن نتمكن من الحصول على  . يقعون في أفكار " منه فائدةكل شيء ال 

 ين .كراالش ويكونون منهم راضين في حال
 

   . يقول هللا عز وجل المغفرة باستمرار طلبون ، لذلك من الضروري أن ناؤ. الناس خطالذنوب ، يعيد الناس ارتكاب  ان يغفر لهمبعد 
هذا ل.  كبير لنا رزقهللا  ة. رحمنهاية لها ال  لوج ". رحمة هللا عزالمغفرة لهم ، وال أتعب من  الذنوبمن ارتكاب  يال يتعب عباد "

. هللا المغفرة ؟" ال تقلق أو تقع في اليأس بعد طلب  ، ماذا علي أن أفعل مذنبأنا  " . بعض الناس يقولون جيدالسبب اليأس ليس باألمر ال
 !حسنات إلى  السيئاتتلك  يبدلفحسب ، بل  يغفر. ال  عز وجل يغفر عندما يتوب الناس بنية صادقة

 
. ألن معظم الناس ال يفهمون هذا بدافع حماقتهم ، فهم يقضون حياتهم في  أن نكون شاكرين هلل علينا.  لذلك نحن محظوظون بكل الطرق

، قد يبدو أحيانًا  الحقيقة. في  اآلخرين رزق، وبدالً من ذلك ينظرون إلى  برزقهم ال يرضون. إنهم  أبدًا معاناة ، وال يرضون بأي شيءال
 بطلبن أكتافنا ع نزيلها. دعونا  ثقيلة الذنوب.  المغفرة نطلب.  ، إن شاء هللا. هللا يغفر لنا جميعًا  أن هناك شيئًا جيدًا ، لكنه يضر بالناس

. على العكس من ذلك ، فإنه يجعلك  . بغض النظر عن مقدار ما تفعله ، ليس هناك ثقل ليس ثقيالً  الثواب.  المغفرة كل يوم إن شاء هللا
 . من هللا التوفيقو.  هللا إن شاء،  وراض  أخف ، 

 
 الفاتحة .

 موالنا الشيخ محمد عادل الحقاني
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