
 
 
 
 

 
  

 

 ال تتبع األغلبية
 

 رسولنا على والسالم الصالة . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم . وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم
 الفائز هللا عبد شيخ ، مشايخنا يا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتي يا مدد ، هللا رسول يا مدد . واآلخرين األولين سيد محمد

 .الجمعية  في والخير الصحبة طريقتنا .دستور  ، الحقاني ناظم محمد شيخ ، الداغستاني
 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم . بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 َوإِن تُِطْع أَْكثََر َمن فِي األَْرِض ُيِضلُّوَك َعن َسبِيِل للّاِ 
 
. لذلك نطلب  ". الليلة ألنه يوم رأس السنة الجديدة ، كثير من الناس يرتكبون أشياء سيئة طريقك ، طريق هللا ستضلإذا اتبعت األغلبية  "

. كون  . هللا ال يحيدنا عن طريقه ، رغم أننا قد نكون األقلية ، دعونا نبقى على الطريق الصحيح . لدينا خوف من هللاوالتوبة لهم المغفرة 
. يجب أن نستخلص درًسا من بعض هذه األشياء.  كون مع هللان. ما يهم هو أن  ، الكون كله ال يهم كون أمام هللان. عندما  ال تفيدنا األغلبية

 وعلينا التعلم من ذلك .الحياة تمر 
 

. "لم نتمكن من القيام بهذا أو ذاك العمل ، ولم نفعل هذا الشيء السيئ ، ولكن  ، أولئك الذين نسميهم األغلبية ، يسيئون الفهم أهل الدنيا
". يقولون إنهم ال يستطيعون القيام بذلك في فترة الشباب ،  هكذاال ندعها تمر يجب أن . الحياة قصيرة ، لذا  اآلن لدينا فرصة للقيام بذلك

 . اآلخرة سيئة بهذا القدركون ت، س ذنوبمن  وا. مهما ارتكب غبائهم من، يتكلمون هكذا  الحقيقة. في  لذا فقد حان الوقت للقيام بذلك اآلن
 

. قد كبرنا سنة أننا  المرء يفكر، قد  السنةنهاية  يصل الى، ولكن عندما  اعلى دراية كبيرة به المرء، خالل السنة ال يكون ت سنة مر
. على عكس اآلخرين ، إذا كان لديه أي أخطاء ، فإنه يحاول العمل عليها ، ألن الحياة قصيرة ]و[ ، كما يقال ،  يعتقد أنه أقرب إلى قبره

لسنة  ستعدادلال ا. يجب على المرء أن يستخلص درسا منه . هذه األشياء مثل عام جديد ، هي مؤشرات على أن الحياة تمر مر بسرعةت
. إذا  مؤسف حالهم.  هللا هداية. هؤالء هم الذين ال يستطيعون الحصول على  هو فعل غباء ، مؤسف المعاصيجديدة ، لذلك فإن ارتكاب 

 .جدا ، وهو أمر مؤسفرة خاآلسيكون من الصعب إنقاذهم في  المعاصيمثل هذه ل بإرتكابهمفإنهم  . ومن ثم ايتهم سيئةلم يتوبوا ، فإن نه
 

 مع الحق عليك أن تبقى. ذكي . إنه ليس حتى عمل  ، يجب أن أفعل أيضاأمر ما الجميع فعل إذا [ أنه  هناك "قاعدة" من هذا القبيل ]حيث
! نرجو أن تكون  . نرجو أن يكون عام اإلسالم هذا العام . كل عام نحن ننتظر أيضا يهدينا جميعا ، إن شاء هللا . هللا ! ال تنخدع باألغلبية

 . من هللا التوفيقو . ، إن شاء هللا الهداية،  النوريكون هذا العام هو العام الذي سيتلقى فيه الناس  نرجو أن! عليه السالم سنة المهدي 
 

 الفاتحة .
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