
  بداٌة السنة الجدٌدة

 والسالم الصالة . الرحٌم الرحمن هللا بسم.  الرجٌم الشٌطان من باهلل أعوذ . وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 ٌا مدد ، هللا رسول أصحاب ساداتً ٌا مدد ، هللا رسول ٌا مدد . واآلخرٌن األولٌن سٌد دمحم رسولنا على

 فً والخٌر الصحبة طرٌقتنا .دستور  ، الحقانً ناظم دمحم شٌخ ، الداغستانً الفائز هللا عبد شٌخ ، مشاٌخنا

 .الجمعٌة 

 إنغد  مساء بعد الجدٌد عامنا ٌبدأ.  اللٌلة هذه ٌنتهً العام هذا.  هللا تقوٌم فً ، تقوٌمنا فً السنة نهاٌة هو الٌوم

 . مبارك.  الهجرٌة السنة رأس هً اللٌلة هذه.  هللا شاء

 إن الخٌرب العام هذالكً ٌمر  ٌجب علٌنا أن نقوم بالدعاء السبب هذال.  العام هذا فً هًالمباركة  هللا أٌام كل

.  للناس آخر خالص هناك لٌس.  هللا شاء إن معنا سالمعلٌه ال والمهدي اإلسالم نهضة نرجو ان ٌكون.  هللا شاء

 . هللا هٌقول ما عكس ٌفعلون. لملذاتهم ومتعتهم  وفقاذلك  ٌفعلون نفسهم ، مع ٌتوافق شًء كل جعلوا الناس ألن

. المغرب بعد جدٌدال ٌومال بدأ ، هللا نظر فً أنه حٌن فً. الهجري  التقوٌم فً اللٌل منتصف بعد ٌبدأ جدٌدال ٌومال

 بدأ.  المساء إلى الصباح من الصٌام أن أٌضا اإلفطار عند نرى ونحن.  المغرب عند آذان الجدٌد الٌوم بداٌة

 . المغرب عند آذان جدٌدال ٌومال

 بعد هافعل ونحاولٌ ال.  بأعٌننا هانر ال التً األمور فً ، شًء كل فً هللا قال ما عكس وافعل وأنصاره الشٌطان

 سوءا ٌزداد األمر.  بناؤه تم أن منذ الشر هذا مثل العالم ٌشهد لم.  ذروتهالى  الشر وصل وقد.  فعلوها.  اآلن

 تتحسن بل تسوء . ال.  األٌام تمر مالك

الى  الشر ٌصل عندما أنه الشرٌف الحدٌث فً جاء فقد.  ٌحفظ وهو صاحب ٌرسل عز وجل هللا ، هللا شاء إن

 السالم علٌه المهدي رسلسٌ عز وجل هللا.  المنقذ هللاٌرسل  ،الى السوء  شًء كل ٌتحول عندما ، ذاكه ذروته

 إن معه نكونو ٌحفظنا هللا.  هللا شاء إن الخالص عامٌكون  العام هذاأن  أخرى مرة نأمل.  هللا شاء إن وسٌحفظ

 . هللا شاء إن مكان كل ٌنٌر اإلسالم الى األٌام التً ٌكون فٌها نصل نرجو أن.  هللا شاء

 الفاتحة .
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