
 
 
 
 

 
  

 

 بحر المعاصي
 

 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
 

 استغفر هللا ، استغفر هللا ، استغفر هللا
 

 اللهم ال تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
 
.  . هللا يحفظنا جميعا في هذا البلد وحول العالم تُرتكبالتي  بالذنوب نقبل. نحن ال  نطلب المغفرة ."اللهم ال تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا"

!  جميعايرحمنا . هللا نهم . نحن نتوب ع فيهايعصون . ألن الناس حولوا هذه الليلة إلى ليلة  حفظنا هللا عز وجل من ذنوب هؤالء الفاسدين
 . ! هللا يحفظنا من طاعة نفوسناهللا يهدينا 

 
. بالنسبة لمن لم يتم منحهم ، وضع هللا نفسهم على رؤوسهم ، وعلى ظهورهم ، ا هللا قادر على كبحه اعطاهنفس. كل من  عندهكل شخص 

. عندما ينزل العقاب ،  الذنوب التي ارتكبوها بسبب العقابنزل ال يأن  ، نرجو. لهذا السبب  ترغب بهوقد جعلتهم نفسهم يفعلون ما 
(. إن العصاة)أي هؤالء  هللا حتى يهتدي مغفرة. يجب على الذين يعلمون أن يتوبوا ويطلبوا  . الناس ليسوا على علم بذلك يضرب الجميع

، إن شاء  ارشرشر الناجم عن الشيطان واأل، وال آخر الزمانالمسلمين من شر  والد. هللا يحفظ أ الدعاء ضروري ، الئم المؤمنيال  اللعن
. في الوقت األمور تسير على هذا النحو .  . هللا يرينا الطريق الصحيح ، ألن الناس يحاولون عدم البلل وكأنهم قد سقطوا في الماء هللا

 . األمل نفقد، لكننا ال  يحفظ المرء نفسهالذي نحن فيه ، ليس من السهل أن 
 

ِة للّاِه  ْحما  الا تاْقناُطوا ِمْن را
 

ِة للّاِه "  ْحما .  هذه األمة[ الصاحبة ]يشخصاً يتولى قيادة مسؤوليرسل هللا ". إن شاء هللا ،  ال تيأس من تلقي رحمة هللا "".  الا تاْقناُطوا ِمْن را
، ثم يتساءلون ويسألون لماذا حدث هذا ]أي نتيجة  خيرأن الشر األمة[ تفعل كل شيء ، وتفكر كما لو . هم ] األمة ليس لها قائد مسؤول

 . من هللا التوفيقو.  إن شاء هللا الفهم يرزقنا. هللا  . هللا يهدينا ! هللا يغفر لنا معينة[. ما يجب القيام به هو طلب المغفرة

 
 الفاتحة .
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