
 
 
 
 

 
  

 

 التوبة األخيرة
 

 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
 

.  . الناس ال يدركون قيمتها ، وهم في حيرة من أمرهمأرزاق . هذه هي أعظم  مرة أخرى المباركالحمد هلل أن هللا جمعنا في هذا المكان 
. ما أقوم به هو  "هذا أنا عدم القيام بذلك ، يقولونتطلب منهم . عندما  لشرويفعلون انفسهم الناس خرجوا عن الطريق ، وهم يطيعون 

بالفعل ، مما تسببوا في الكثير من األذى  قديكونون . قبل أن يندموا ،  الصحيح ". في وقت الحق يدرك بعضهم خطأهم ويندمون عليه
 . . كما يندم على ذلك في ضميره لآلخرينبالفعل إما لنفسه أو الضرر أم ال ، فقد حدث  يعني أنه سواء كان ندم

 
. اآلن ما يدرس اليوم  يتعلم الحقا، س. كان يجب أن يعرف بشكل أفضل من البداية  ال توجد وسيلة للتعويض عن ذلك ، ألنه قد تم بالفعل

 . شرتكون ضد هللا ، كل ما تفعله هو . بمجرد أن ا جيد ولكن في الحقيقة ليسجيد ،  . يقولون أنه هو فعل الشر
 

 فََزيََّن لَُهُم الشَّْيَطاُن اَْعَمالَُهمْ 
 

. عندما ال  بدو كما لو كان جيدًا ، بينما يخدعكتقوم به يمظهره جيًدا ، ويزينه ، ويجعل ما  الشيطان " فََزيََّن لَُهُم الشَّْيَطاُن اَْعَمالَُهْم ". يجعل
 . إلى هللا فتب،  تفعله يبدو جيدًا ولكنه شر ل ماتفعل ما يقوله هللا ، ك

 

ِ َج۪ميعا    َوتُوبُُٓوا اِلَى ّٰللاه
 

ِ َج۪ميعاً ". إنهم بحاجة إلى التوبة "  أمر جيد إلى حد ما ،  بالندم. بالطبع ، هذا اإلحساس  إلى هللا ، حتى ال يندموا والعودةَوتُوبُُٓوا اِلَى ّٰللاه
بأشياء قد نندم عليها فيما بعد ، إن  منقو ال يجعلنا! هللا يحفظنا . هللا  هم أسوأيكون حالسو،  اآلخرةفي  سيندمونلكن بعد إدراك الحقيقة ، و

 . من هللا التوفيقو.  شاء هللا

 
 الفاتحة .
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