
 

 
 
 
 
 
 
 

 المخفیة لیلة القدر
 

. الصالة والسالم على رسولنا محمد سید  أعوذ با� من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیمالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ . 
األولین واآلخرین . مدد یا رسول هللا ، مدد یا ساداتي أصحاب رسول هللا ، مدد یا مشایخنا ، دستور موالنا الشیخ عبد هللا الفائز 

 الداغستاني ، شیخ محمد ناظم الحقاني ، مدد . طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة .
 

كون أي لیلة تیقول إنھا إحدى ھذه اللیالي. یمكن أن  ملسو هيلع هللا ىلص وأمتھ. نبینا الكریم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لنبینا الكریم اھاھي اللیلة التي أھد المباركةلیلة القدر 
عظیمة. یكسب  نعمةكون خارج شھر رمضان. إنھا تكون خالل شھر رمضان بأكملھ ونادًرا ما تبعد العشرین من رمضان. یمكن أن 

إنھا خیر  هلالج لجهللا  یقول ثواب.ال ا المزید منأكثر قبوالً وفیھ إنھاالعبادة طوال حیاتھم. ثواب احدة بقدر ما یكسبون الناس الثواب في لیلة و
 یتمنىقیمة ، أخفاھا هللا حتى ال لھا ھذه. لھذا السبب ، بھذا القدر معدل حیاة اإلنسان ھيھي أكثر من ثمانین سنة. التي من ألف شھر و

. إذا أظھر اللیلة ، سیترك الناس كل شيء ویتعبدون فقط الخیر هلالج لجیتمنى لنا هللا ر كل لیلة وأن یتعبدوا وفقًا لذلك. الناس أن تكون لیلة القد
 لكن لیس الجمیع بالطبع.وذلك ، سیفعلون في تلك اللیلة ، ثم یسترخون. معظم الناس 

  
وھي مخفیة. ھناك ذكرى جمیلة من موالنا الشیخ ناظم. عندما ذھب إلى شیخھ ألول مرة وھو طالب في اسطنبول.  مباركةإنھا لیلة 

صحبة سمعتھا من أول "ذھب إلى شیخھ قال الشیخ  لذلك عندما. الذھاب خفیةفي ذلك الوقت. اعتاد الناس  ممنوعینالدین والطریقة كانا 
لذلك ،  . كما أن الخضر علیھ السالم مخفي."خضر علیھ السالمعلى أنھ الیلة القدر وكل شخص لعلى انھا كل لیلة  تقدرشیخي كانت أن 

في بعض األحیان یمكن أن یظھر كشخص ال تحبھ. إذا عاملتھ معاملة سیئة ، فلن یكون ھناك أي فائدة. إذا عاملت الجمیع بشكل جید ، 
یعني أن الشخص الذي  ھذاكرامة. ك قیل ھشیخ كالملكن وضر علیھ السالم. فسیكون ذلك وسیلة للخیر بالنسبة لك. ھذه حكمة سیدنا الخ

والبعض اآلخر لم یفھمھ ألن موالنا كان تلمیذاً من كالم الشیخ  المقصد فھمالناس  قیمة. بعض وكان شخًصا ذ (أي موالنا)ھناكالى جاء 
 كرامة وكان أول درس لموالنا.كشیخھ ھذا الدرس  ىالعالیة. رو رتبةمشاباً بال لحیة. ال أحد یتخیلھ على أنھ شخص بھذه ال

  
تقلیًدا ولكن لیس من الواضح  السابع والعشرینفي یوم  الذلك ، لیلة القدر مخفیة. علینا أن نقضي كل لیلة بھذه النیة. أصبح االحتفال بھ

بارك هللا یكون لمصلحتنا وخیرنا إن شاء هللا. تالقدر. سأنھا لیلة على عبد كل لیلة تأن ن لفائدتناتقبل كل عبادتنا. هللا یمتى ھو بالضبط. 
 ومن هللا التوفیق .  تكون قوة إلیماننا إن شاء هللا.وسیلة للخیر و هللا یجعلھاھذه اللیلة وكل اللیالي. 
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