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 لیلة ثقیلة
 
. الصالة والسالم على أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم. لسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھا
، صحاب رسول هللا، مدد یا مشایخنامدد یا ساداتي أ، سولنا محمد سید األولین واآلخرین. مدد یا رسول هللار

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

 
َ. اللَُّھمَّ َال تَُؤاِخذْنَا بَِما فَعََل السُّفََھاُء ِمنَّ  َ ، أَْستَْغِفُر �َّ َ ، أَْستَْغِفُر �َّ  اأَْستَْغِفُر �َّ

 
، یلة. بدالً من التوبة واالستغفارولكن اللیلة الماضیة كانت لیلة ثق ،كل لیلةالماضیة. عن اللیلة عن نطلب المغفرة 

التوبة واالستغفار لرفع الظلمة. نحن نطلب المغفرة عن أفعال  یجب علینا ،ارتكب العالم المزید من الذنوب. لذلك
عذاب على یكون ھناك ال نرجو أن اآلخرین.  ذنوبعاقب على نرجو أال نُ  .. حفظنا هللاوعن ذنوبنا السفلةھؤالء 
غضب هللا.  یحل. بركةال ة وتزولمأتي الظلت ارتكاب المعاصي،. ألنھ عند العقابیرفع أن هللا نرجو من األمة. 

 .أن نتوب ونستغفر إن شاء هللا یجبهلالج لج ولكي نمنع غضب هللا 
. 

هللا . على خیركانت لیلة ثقیلة. لم نستطع فھم كیف مرت. كانت لیلة ثقیلة جدا. حفظنا هللا. أتمنى أن تنتھي ھذه اللیلة 
 .. نرجو أن یندموا على أفعالھم ویتوبوا إن شاء هللاهلالج لج ویعرفوه رحمتھ یدركوا. عسى أن عقل والفھمال یرزق الناس

. 
وم جدید رزق جدید". إنھ یوم . إنھ قول جمیل لموالنا الشیخ ناظم. "یالیوم إن شاء هللا "یَْوٌم َجِدید ، ِرْزٌق َجِدید"

 .تحب األشیاء السیئة النفس. ور أنفسنارمن شحفظنا هللا ی، لذلك سیكون رزقھ جیدًا وملیئًا بالبركة إن شاء هللا. دجدی
تحصل . سهلالج لج وتنفیذ أوامر هللا نفوسنا تربیةنفعل شیئًا لمجرد أن الجمیع یفعلھ. ما یجب علینا فعلھ ھو ال یجب أن 

 .هلالج لج وننفذ أوامر هللا هلالج لجبا� أن نؤمن  یجببعد ذلك. ھذا ما یجب أن نفعلھ.  كإیمان وسیقوىداخلك  نورعلى 
. 

"فلنفعل ذلك مرة واحدة". ال ، ال تدعھا  حھا. ولكن إذا لم یكن ذلك جیدًا، فیمكنك منترید شیئًا جیدًا نفسكإذا كانت 
 .ئة وألف مرة. لذلك ال تبحث عن أعذار لنفسك، فستفعلھ مشیئًا ما مرة واحدة نفسكمرة واحدة. إذا فعلت لحتى 
یقوي هللا داخلك بإذن هللا. ر نوّ یُ قوى إیمانك وسی ،إلى خیر. إذا حولتھا إلى الخیر امن فعل الشر حاالً وحّولھ اامنعھ

 ومن هللا التوفیق.. إیماننا. هللا یغفر لنا جمیعا
 

 .الفاتحة
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