
 التوبة

 والسالم الصالة . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم رسولنا على

 فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا

 .الجمعٌة 

 .فر وٌغ التوبة هللا ٌقبل. " هللا إلى توبوا : " قولت الكرٌمة اآلٌة

 الذٌن الناس. خطاء  كل شخص ٌعنً هذا.  لجمٌعل ولكن للعصاة فقط ولٌس ، الجمٌع إلى ٌشٌر عز وجل هللا

 ٌقول السبب هذال. اء خطٌرتكب األ علم غٌرعن  أو علم الجمٌع ، ال.  نٌمخطئ الذنوب ٌرتكبون ال أنهم ٌقولون

 ." الٌوم فً سبعٌن مرة هللا من اطلب المغفرة : " ٌقول ملسو هيلع هللا ىلص الكرٌم نبٌنا حتى.  ٌوم كل توبوا

تبت مئة  سواء.  شٌئا نفعل أن ٌمكنناال  ؟التوبة  ذا كنا سنفعل لو رفضما.  هللا من لطف ، جٌد شًء أٌضا هذا

 ٌوم عند ٌحدث وهذا ، التوبة بابٌغلق  حتى متروك واألمر.  لرحمته وفقا التوبة هللاٌقبل  ، مرةأو الف  مرة

 . هللا هٌغفر لكً اقترفناه قد كبٌر أو صغٌر ذنب أي عن الوقت ذلك حتى نتوب دعونا.  القٌامة

.  بذلك القٌام ٌرفض وهو ،أن ٌتوب  له ٌقول.  الشٌطان من صفة هو بل ، جٌدا شٌئا لٌس العناد. اً عنٌد تكن ال

 تفعل أن ٌمكنك ال. ئًخطا كلنا ، الواقع فً. ن خطاؤو ألننا حتى التواضع ٌظهر ال.  هللا شاء إن مثله نكون لن

.  دقٌقة كل الناس ٌزعج يذال الهوى ،النفس  ، الشٌطان هناك.  خطٌئة ارتكاب دونأي شًء فً هذه الدنٌا 

 . قصد بدون أو بقصد ذلك وٌحدث الخطٌئة الى باستمرار كٌجرون

 نتوب دعونا ، مستمر بشكل نستفٌد دعونا.  الفرصة هذه من دعونا نستفٌد ، ٌغفر هللا طالما أن ، السبب هذال

 شاء إن التوبةب جٌدة طوٌلة حٌاة هللا ٌرزقنا جمٌعا.  جمٌعا لنا ٌغفر هللا.  هللا شاء إن المغفرة طلبنو باستمرار

  ومن هللا التوفٌق . . هللا شاء إن توبة بدون نرجو أن ال نرحل.  هللا

 الفاتحة .
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