
 

 

    

	دعونا نتوب في اللیالي المباركة

 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 اعطى .  خیر وبركةبندخل  نرجو أن.  شعبان ان شاء هللا الخامس عشر منلیلة  مبارك.  اللیلة الماضیة : تم إحیاء الحمد
 ومن یرحل،یبقى حتى العام المقبل  من.  كتبوا في ھذه اللیلة إن شاء هللا. وقد  من سنة إلى أخرىرزق الناس ھدایا و عز وجل

 . سالمب. إن شاء هللا نخرج  قد كتب كل شيء

هللا یعطي . تھتوصیالكریم و ألمر نبیناالیوم ھو في نظر هللا وفقا  صیام ثوابأجر و.  ویتم الصیام الیوم الخامس عشرالیوم ھو 
 المباركةنعرف قیمة ھذه األیام  دعونا،  ". لذلك أنا أعرف كم أعطي ، أو یقول " واحد ابلسبعمائة مق،  مقابل واحد عشرة

 حیث أن عددھا قلیل .

 ما ھو حرامخاصة  الدنیا تبقى في الدنیا .. ممتلكات الدنیا  هلآلخرة ولیس لھذ ینجشع واكونی، یجب أن جشعین إذا كان الناس 
ھدوء . ال یترك  وال أي شيء آخر في ذلك بركة. لیس ھناك مضر  إنھ،  عن االستفادة. ناھیك  أي فائدة على اإلطالق لیس لھ

 تبت .یقبل التوبة إذا  عز وجل . ألن هللا قضاء ھذه األیام في التوبةعلینا ،  . لذلك في الكآبة ویقضیھ المرء راحةوال 

. لیس ھناك ما ھو أكبر واحسن معاملتك  اعطیكدعني  یقول " وجل ز". هللا ع كل ما ترید اطلب مني " یقول عز وجلهللا 
التي ارتكبناھا مھما كان  الذنوبمرة ثانیة "، ألن  الذنوب" ال أرید أن أرتكب ھذه علینا أن نتوب قائلین ي ". وكرم نعمتيمن 

 .	قذارة	أننا أكلنا وشربنا

، أفعل ذلك مرة أخرى في  أتوب اآلنس " یوجد. ال  ھو التوبة الصادقة ةنصوحالالتوبة ب". ما ھو المقصود ة نصوحة توب "
أكثر مالءمة  يھ النصوحةمرة أخرى ولكن التوبة لھم ، هللا یغفر  الناس ذلك فعل". حتى لو  ، وأتوب مرة أخرى وقت الحق

 . هللا نظرفي 

. بعض الناس یعانون  هللادون علم إن شاء بكل ما قمنا بھ عن علم أو  عن. دعونا نتوب  دعونا نفعل ھذا ونتوب إن شاء هللا
 . ذلك أیضاعن ویجب علیھم التوبة  تأنیب الضمیرمن 

الذي ستسود  وقتالنصل إلى س.  اإلسالم إن شاء هللاو یمانباإلصل إلى سنوات عدیدة نجعلنا ی. هللا  ھذه اللیالي واألیامل إكراماهللا یغفر لنا 
 ومن هللا التوفیق .  . سالم إن شاء هللال علیھمھدي زمن النصل إلى س.  اإلسالم في جمیع أنحاء العالم إن شاء هللا شریعةفیھ 

	الفاتحة .
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