
 

 

    

 اللیلة هالشیطان حضر الدنیا لھذ
 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

هللا ھو  نظرفي  مبارك. ما ھو مباركة زمنیة الفترات ال. بعض  كل شيءل،  ، ساعة وقت وحدد لھمالناس  وجلهللا عز خلق 
غروب بلیس واحد الشھر ال. یمر  القمریة لألشھر، وفقا  القمر عند رؤیة ذلك یتم، یؤدیھا وفقا للسنة ھجریة التي لعبادة اوقت 

حوالي ثالثمائة وخمسة وخمسین أو ثالثمائة وستة  ثالثمائة وخمسة وستین یوما .ھذا أقل من .  القمر بتحدیدالشمس ولكن 
 . یوما وخمسین

ومع .  بتھاج وفقا لذلكإلحتفاالت واإل. افیھ  ھمجمیع.  ، والمولد في ھذا العام الحج، . رمضان 	هللا نظرفي  مباركھذا العام 
.  ضرورة ألن العالم كلھ یستخدم السنة الشمسیة بدون ا. یتم استخدامھ الناس یستخدمون ھذه السنة الشمسیة الجدیدة اآلن ذلك

، كان  ومع ذلك.  أیضا وكان یسمى رومي كھجريكان یستخدم  ، التقویم الشمسي العثماني الزمن، خالل  في الماضي
 . للعبادةالھجري یستخدم 

،  عتقد أنھم ذاھبون إلى الجنة في الیوم التاليتطریقة  بھكذا. انھم یستعدون  بكل معنى الكلمة تتطبق الیوم كتراثاإلقمة عدم 
،  شھر ، أو یوم واحد ،في الواقع سواء سنة  بینما. ة اللیللتلك ھذا التقدیر  یمنحونشھر مقدما ثم أل. یستعدون تلك اللیلة في 
 . من الموت یقترب فیھ الناسیوم  إنھ،  حال على أي . شيء ال طائل منھ ھذا

، ما  في العام الماضي ارتكبناھا التيما الشرور  " . سیكون من الجید إذا قالوا علیھون ذلك ویحاسب في یمكنھم التفكیرربما 
سنة جیدة ... كیف سیأتي  تكونذلك بفعل كل أنواع القذارة شرب الكحول و". ولكن  نتوب عنھا؟ دعونا قمنا بھا األخطاء التي 

 .تحصل على ذلك ؟ ال  الشر تإذا زرع الخیر تحصد؟ ھل ا منھ الخیر

. ال أحد یرى فرقا تسعد بھ ، ال یوجد شيء بھ  . لذلك ال یوجد شيء لالحتفال ، ال یختلف عن أي یوم آخر في ذلك تإذا فكر
"ھل ھذه األشیاء علیھم أن یفكروا .  أي شيء مفیدال یوجد على صداع أو قيء و یستیقظونإما .  على أیة حالفي الیوم التالي 

 غیر مفیدة ھا، ولكنحسنا قول تأخرى ومرة  كذلكالدنیا  هلھذ ةكون مفیدتقد  ا، فإنھ خرةآلكن لت؟" إذا لم  تفیدنا قمنا بھاالتي 
 . أیضا الدنیا هلھذ

كنت  . " هللا ألنھا السنة الجدیدةلن یسامحك .  المعاصي في ذلك الیوم تبارتكإذا  الخطأ من، ولكن بالطبع  إنھ یوم عادي
ظننت  لذلكالسنة الجدیدة  ت. كان ، ألنھا كانت السنة الجدیدةت وسخو ت، تقیأمسموحا بھ فعلت ما لم یكن ،  : شربتأحتفل 

 . ذلكعلى  ذنبا وكتب معصیة؟ لقد ارتكبت  یكونمثل ھذا الشيء أن یمكن لھل  "!جیدةكون تس اأنھ

، ذنبارتكب ت لمعندما تفعل مثل ھذه األشیاء السیئة. هللا یغفر لك إذا  ترتكب ذنبا؟" طبعا معصیة ھل االحتفال  الناس یسألون "
. الشر لتكون سعیدا تبالنسبة لك إذا فعل جیدا لیس.  وفي اآلخرة الدنیا هتعاني في ھذس. ذنبا  تبارتكذلك إذا من ولكن ستعاني 

 . سیر على ما یرام بالنسبة لكت ناألمور لحتى أن .  ، وظلمةثقال ،  سیكون عبئا

 



 

 

 

 

وال  العقلال یناسب  تم القیام بھألن ما  نوایویز یقیسوا. یجب أن  ما یفعلونھم علیھم أن ینتبھوا،  نو، المسلم الناس،  لذلك
. في ھذه الحالة ھذه الفرصة ھي فرصة الشیطان . الشیطان  فعل الشر ومن ثم االحتفالشيء من ھذا القبیل ك. ال یوجد  دینال

	.اللیلة  في انتظار ھذه أشھر العالم كلھ یحضر

حدث أي ھل ؟  . فماذا اآلن ، دخلت جید ." السنة الجدیدة قد دخلت اآلن . أشیاء مثل " من الطرف اآلخر من العالم یبدؤون
. یقولون انھ المر  الناس التفكیر في ھذایجب على .  مرارا وتكراراك نفس، أنت  ؟ الة ثثال اصبحت، ھل یدین ؟ لدیك  شيء
 . ھذا العامفي ھذه األمة أقرب إلى اإلیمان  ان تكون تدعو.  هللا طالبا مرضاةدخلھ ت، ا جید . لو كان جید

إن  حسنا -یقولون انھا السنة الجدیدة  - ةجدید بكل تأكیدالسنة  هھذ تإذا كان،  . ومع ذلك ھذا الدعاء كل یومب ندعو،  كما قلنا
ال یحتفلون وكون نھایة الكفر، وتیكون النصر لإلسالم، نرجو أن كون وسیلة للخیر، نرجو أن ت. یعني ة جید سنةكون تشاء هللا 

	. سالمال علیھالمھدي مع السنة الھجریة بنحتفل وم خرج في العام القادأن ن نرجو.  في العام المقبل سیئالفي ھذا الوضع  ابھ

. هللا  "، ولكن من ناحیة أخرى ینسون العام الھجري إنھا معصیة. ئة سی " إنھاالسنة الجدیدة في  یصرخونمعظم األئمة 
 هللا التوفیق .ومن  . إن شاء هللا ونذكر هللا دائما.  وعدم نسیان هللا التفكیر الجید ویرزقنا.  جمیعا من الشر یحفظنا

	الفاتحة .
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