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 المھم في ھذا الزمن ھو التوبة
 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنا، مدد یا ساداتي أرسول هللاسولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا ر

ریقتنا الصحبة والخیر في . طلشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدددستور موالنا ا
 .الجمعیة

 

 الزمن. خیریمكن أن تكون  شر، قال هللا عز وجل. بعض األشیاء التي تفترض أنھا في بعض الشر یوجد خیر
 في كل شيء إن شاء هللا.ھناك خیر األمراض وھذا وذاك.  ،بالضیق ئالذي نعیش فیھ ملی

 
كثیر من الناس غیروا عاداتھم بسبب ھذا الشيء. لقد نسوا عاداتھم وطوروا ظروفًا مختلفة. لقد تغیر الناس 

، ولكن اللیلة تنتھي السنة المباركمن التغییرات. أحدھا ھو أن الیوم ھو یوم الجمعة  الكثیربالتأكید. ھناك 
إلى عمل تجاري. إنھا  ا، ألنھم حولوھاآلن ةتجاری الیست میالدیة. نحن نراھ ،التجاریة. دعونا نسمیھا تجاریة

خیرة أھمیة كبیرة. بإحصاء الدقائق األ ھا، أعطوأسواقًا یفتحواحساباتھم ولكي ب قامواتقترب من نھایتھا. لقد 
 الذنوب.ارتكبوا و العار، فعلوا كل أنواع العاموالساعات األخیرة من 

 
. لم یعد لدى الناس القوة لالھتمام بھذه األشیاء بعد كل امرٍء بنفسھ دى الى إنشغالأشیئًا  هلالج لجهللا  أرسل، منذ عامین

". ال تقابل أحداال تتحدث مع أحد. خذ اللقاح. اعزل نفسك. ابق في المنزل."بالدوار.ومصابین اآلن. إنھم مرضى 
 ما شاء هللا. ھذا لیس مھما. المھم أن تتوب.الى یبقى سستمر. یال یعرفون إلى متى س یوجد ھذا الحال حیث

 
، عندما جاء موسى علیھ فرعون زمنفي قدیم الزمان وأثناء ، كان األمر كما ھو الحال دائًما. حتى في البدایة

یرفع ھذه  أن "ادعو ربك تاب وقال ،ما حدثت الكارثةكارثة ستقع علیھ. ول إالسالم إلى فرعون وأمره بالتوبة وال
كارثة أخرى.  ستحل علیھممرة أخرى. تمردوا، لكنھم تنتھا، موسى علیھ السالملھ  دعا. "سلمالكارثة. سنؤمن ونُ 

مرة  وسیتمردوا، سنؤمن". سیتم رفع تلك الكارثة ربك لرفع ھذه الكارثة عنا دعیت"إذا ومرة أخرى، سیقولون
 أخرى.

 
طعیم. تلون. تابوا. ولكن بعد ذلك ظھر الالناس ولم یعرفوا ماذا یفع ضاع، نفسھ. عندما بدأ وھ الزمنھذا  حال

المزید والمزید من وببالتطعیم. اتضح أن تلقیًحا واحًدا ال یكفي. لكنھم لم یتوبوا.  سینجونواعتقدوا أنھم 
بدون سبب. جاء  علینا أن ندرك أنھ لم یأت للبشر. نعتبرھكذا. حفظنا هللا. علینا أن الحال ستمر ی، سالتطعیمات

 إلى الطریق الصحیح. ویعودوالكي یتوب الناس 
 

الذنوب. نرجو أن یتركوا ارتكاب ال یتورط الناس في نرجو أن ، حفظنا هللا ،. ولكن ھذه اللیلةمباركالیوم ھو یوم 
. علینا تقییمھا، سواء كنا في الربح أو الخسارة. سنة السنة، فإن من أنھا تجاریة . على الرغمتانتھ سنةالذنوب. 

، ألنھ لیس من الذكاء أن یحسبھا القادمة جیدة لناتكون ھذه األیام  نرجو ان، . إن شاء هللاذنوبنایجب أن نتوب عن 
ولكن  ،ھنا ونحن أحیاءاآلن لیوم ا مضى، األمس ،اس بالسنوات. كما یقول كبار السن، لدینا ثالثة أیام للعیشالن

لیس من الواضح ما إذا كنت  ،بأن العام الجدید سیكون جیًدا، القول سواء كنا أحیاء أم ال. لذلك ،غدالعلم بأ هلالج لجهللا 
 نتھي بالنسبة لك.تس ةالجدید السنة ت، أو ما إذا كانةالجدید السنةستصل إلى 
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یعاملنا إیماننا. إنھ أھم شيء. السنة الجدیدة أو السنة القدیمة لیست مھمة. هللا  یقوي هللایمان. باإلنعیش یجعلنا هللا 
یرزق  هلالج لجهللا ألمة. هللا یھدي ایمان إن شاء هللا. باإلكل یوم إن شاء هللا. نرجو أن نحظى جمیعًا بأیام جیدة بلطفھ 
 فھم. ومن هللا التوفیق. الفاتحة.العقل وال الناس

 
الى أوالً نھدیھا ا إخواننا من جمیع أنحاء العالم. تالھ. سورعلى النبي، یس، آیات و صالة، القرآنختمة تالوة تم 

 .ملسو هيلع هللا ىلصروح نبینا الكریم 
 

اء والمرسلین وخدماء صلى هللا علیھ وسلم وآلھ وأصحابھ الكرام، وإلى ارواح جمیع األنبی محمد روح نبیناالى 
أرواح األئمة األربعة، والى أرواح مشایخنا في الطریقة النقشبندیة العلیة، خاصة إمام الطریقة  ىشرائعھم وإل

وغوث الخلیقة خواجة بھاء الدین محمد األویسي البخاري، سیدنا عبد الخالق الغجدواني، موالنا الشیخ شرف 
والى سائر ، یخ محمد ناظم عادل الحقانينا الشموالنا الشیخ عبد هللا الفائز الداغستاني، موال الدین الداغستاني،

  والصدیقیون. وأھل الخواجكانساداتنا والصدیقیون، 
 

 مقاصدهإلى كل من تالھا صل ی. عسى أن أمواتناإلى أرواح جمیع و ،سلطان ةحجة آنالو وإلى ھالة سلطان
إیمانًا حقیقیًا وقویًا إن شاء هللا.  هللا یرزقنا جمیعا وفي اآلخرة. في الدنیانرجو أن تكون ھناك سعادة  الصالحة. 

 في الدنیاالسعادة  ویرزقنا ، وحیاة بعیدة عن الذنوب إن شاء هللا.هللا یرزقنا حیاة ملیئة بالبركة، حیاة ملیئة باإلیمان
 تعالى الفاتحة. �واآلخرة. 
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