
 
 
 
 
 
  

 
 فَعَّاٌل لَِّما یُِریدُ 

 
 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم . وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم
 الفائز هللا عبد شیخ ، مشایخنا یا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي یا مدد ، هللا رسول یا مدد . واآلخرین األولین سید محمد

 .الجمعیة  في والخیر الصحبة طریقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شیخ ، الداغستاني
 أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم

 
َما یُِریدُ  فَعَّاٌل لِّ

 
َما یُِریدُ  " عز وجل في القرآن الكریمهللا  یقول ھو تقویم تجاري لیس  المیالدي. ھذا التقویم  ما یشاء . كل شيء في یدیھ وھو یفعل" فَعَّاٌل لِّ

. إذاً ھذه لیست سنة دینیة ولكن دعونا نسمیھا سنة  والعمل ، ألن األیام واألشھر ھي نفسھا كل عام للتجارةلھ قیمة أخرى ، فھو مخصص 
ال یوجد شيء لالحتفال بھ الجید االحتفال بالعام الجدید ، . یعتقد المسلمون اآلن أنھ من 2020 سنة . إنھا نھایة العام اآلن ، مرت تجاریة

 سنة ا. إذا قلت إنھالمعصیة وارتكاب  اال داعي لالحتفال بھ . إذا احتفلت بھا أم ال ، فال یھم لك. تنتھي سنة وتبدأ سنة أخرى ، لذ ھنا
تحتفل ، ال . یجب أن  لالحتفال بذلك ال داعيك تمر ، لذلك ، حسنًا ، لقد قلنا ذلك مرات عدیدة ، فأنت تقترب للتو من القبر ، وحیات ةجدید

،  ةالمقبل السنةبدالً من ذلك یجب أن تحاسب نفسك على ما فعلتھ في العام الماضي وأن تتوب عنھ ، اجعل النیة للقیام بعمل أفضل في 
ألنھ فَعَّال ِلَما یُِرید ، یفعل هلالج لج الذنوب ولكن الحمد � رتكب فیھا معظم تُ . كانت ھذه اللیلة لیلة  على ھذا النحو حیث ان السنة الماضیة مرت

أنھ یفعل عظمتھ ، من  هلالج لجهللا  شغل. إنھ  كل شيء ، ال سیاح وال محلیین ، ال أحد مسموح لھ بالخروج ، ممنوع ُمنع . ما یشاء كما یشاء
جاللتھ  عظمتھ ، حتى العقل ال یستطیع فھم وما یشاء وإن شاء یمكنھ حتى أن یجعل الناس ال یستطیعون التنفس ، ھذا ھو جالل هللا

، نون بعظمة هللا وجاللھال یؤم من ال عقل عندھم ، الذین. الحمقى ،  . لذلك نحن بحاجة إلى أخذ درس ، فالناس ال یأخذون درًسا وعظمتھ
، الخمر بدعوھم ینقذوا أنفسھم  . ، كلما ازدادت المشاكل علیھم وزادت المصائب یتعلموا. دعھم ال یأخذون الدرس ، فكلما لم  ال یتعلمون

. لذلك ألول مرة منذ فترة ، لم یتم االحتفال بھذه اللیلة ، نظًرا ألن لذلك أن یكون  ما دام هللا ال یرید درات واألدویة ، فلن ینفع أي منھاالمخ
في وقت  شیئا فشیئاعاًما ، ولم یحتفل بھا أحد ، ولم یفكر أحد في ذلك ، ولكن  70 ھذه االحتفاالت لم تكن موجودة بالطبع منذ حوالي

. یخرجون إلى الشوارع من أجل ال شيء عند الناس من فرض بح االحتفال بالعام الجدید أكثر ، أص فرضالحق أصبح األمر وكأنھ 
. كان أمًرا مروًعا بالنسبة لھم أن یفوتوا ذلك ، ھذا ما فرض نسبة لھم ، حتى أكثر من ویرتكبون المعاصي ، فقد أصبح األمر ضرورة بال

 . یمكنھ إیقافھ ومنع كل شيء ، ویمكنھ أن یسجن الجمیع في منازلھم بدا لھم ، ولكن إذا أراد هللا
 

في ھذا  ذنوبنا. بغض النظر عما یقولھ الناس ، یجب أن یقولوا إننا نتوب عن  خیر فتحولت الى ،صادفت لیلة الجمعة هلالج لج اللیلة الحمد � 
لألسف لن تكون السنة الجدیدة سنة توبة للناس ، أن تكون ھذه  نرجو.  العام التجاري ، العام الماضي ، یجب أن یطلب الناس المغفرة

فرعون وموسى ، مھما كان عدد المعجزات قوم ألنھ مثل  ، ل الصاحبرسیهللا  . ، نتمنى ذلك إن شاء هللا أمنیتنا] إنھا یُقال[كما  ولكن
ً " :  التي أظھرھا ، قالوا ثم أظھر معجزة أخرى ، فمن ومن ثم یبدؤون من جدید ، یعودون ،  "، نتوب   ، أوقف ذلكحسناً ، حسنا

، الناس الیوم ھم نفسھم  ". ، ثم یعودون تبنا،  حسنا"  تحول إلى دماء ، مما أضر بھم ، فقالواالماء رسل الضفادع وأمعجزاتھ أن هللا 
؟ إنھ  . ماذا نعني بالصاحب صاحبال. هللا یرسل  "حسنًا ، حسنًا" وعندما یتم رفع ذلك یعودون یتوبون ، یقولون مصاعبعندما یرون 

جمیعًا . سیأتي ویجعلھم مسلمین  اإلسالم من خالل نجاة البشر.  المنقذ ، سینقذنا إن شاء هللا ، سینقذ البشریة جمعاء ولیس المسلمین فقط
  . من هللا التوفیقو . إیماننا إن شاء هللا يیقو هللا.  حفظنایو یعیننا . هللا وھذه ھي الطریقة الوحیدة التي سننقذ بھا

 
 الفاتحة .
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، زاویة أكبابا ، صالة الفجر1442 جمادى األولى 12-2020/16- 31 


