
 

 
 
 
 
 
 
 

 إحیاء 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 .
 

لیلة القدر. یحاول الناس البقاء مستیقظین اللیلة. إنھ تقلید جمیل. ومع برمضان  ن من شھرالسابع والعشرییتم االحتفال بیوم اللیلة تقلیدًا ، 
من ألف شھر ، أفضل من العمر. یتساءل الناس كیف  خیرٌ . ھذه اللیلة مخفیة هللا جعلھاذلك ، لیس من الواضح متى تكون لیلة القدر. 

بقدر ما یریدون ، وال یمكنھم  البحث عنھاھذه اللیلة. یمكن للناس  حالةھذه اللیلة. بالتأكید ، نبینا الكریم عنده حدیث یذكر فیھ  یحددون
لیلة القدر. یجب أن على أنھا كل لیلة  تعتبرالطریقة. یجب أن  ةطریق ،ملسو هيلع هللا ىلصھناك طریقة سھلة بإذن هللا. طریق نبینا الكریم  .العثور علیھا

. إذا التقویم الھجريیوماً حسب  ثالثمائة وخمسة وخمسینیالي األخرى. ھناك . یجب أن تظھر االحترام للّ بنفس القدر وال العامتتعبد ط
 .ثواب من ذلك أیًضاالو الفضل د لیالي أخرى بھذه النیة ، تنالعبت. كما تھافضلھا وثواب لم تفوت لیلة فیھ فلن تفوتك لیلة القدر. ستنال

 
نبینا الكریم. تصلي ركعتین قیام اللیل قبل الذھاب إلى الفراش ثم تستیقظ لصالة التھجد.  ةعلى طریق تنا مبنيقیب طر، إن أدهلالج لج الحمد � 

لذلك أنت تحیي تلك اللیلة حتى لو ذھبت إلى الفراش. الھدف لیس البقاء مستیقًظا طوال اللیل ، بل العبادة قبل النوم مباشرة وصالة 
"أنا متعب. لن أستیقظ اللیلة ".  تقولال یجب أن فضائلھا.  نالال تفوتھا على أي حال بعد ذلك وست اإلحیاء،سیكون  ھكذا .التھجد الحقًا

ال تقل أنك نعسان. الشیطان یمكن أن یجلب النوم في بعض األحیان. احرص دائًما على صالة ركعتین قبل الذھاب إلى الفراش. وعندما 
تلك اللیلة. سیبدو األمر كما لو أنك بقیت مستیقًظا طوال اللیل ، یقول نبینا  ستُحیيصالة الفجر ، تصلي ركعتین تھجد ، تستیقظ قبل 

 .من الشھر على شرف لیلة القدر یكسب فضائلھا السابع والعشرینیوم  یتعبدلذلك من ملسو هيلع هللا ىلص. الكریم 
 

 أحذف"دعني  الستھانة بأي شيء تفعلھ. ال تقلنك االتقلیل من واجباتھم. ال یمكعدم لمسلمین ا یجب علىبالنسبة لكل شيء.  ھنفس األمر
ھناك  لقمةالطعام. في كل  أن األمر ینطبق علىالكریم  نبیناھذه األشیاء القیمة مرة أخرى. یقول  إیجادفعل ھذا وذاك الیوم". ال یمكنك 

في كل  نفع وحكمةھناك  .في ما تتركھ والشفاء أي شيء فیھ. یمكن أن تكون البركة. ال تھملھا. نظف صحنك وال تترك وشفاء بركة
لیلة القدر. إن شاء هللا ستكون ھناك سنوات عدیدة أخرى مع قدوم  یبارك لنا في . هللایعیننا . ال تقلل من شأن أي شيء. هللاشيء

اللیلة وفي اللیالي  لھا في ھذهقویا هللا". یمكنك دائًما  العفو فاعفو عنا. دعاء لیلة القدر " تحب یعفو عناالصاحب. دعاء اللیلة ھو: هللا 
 ومن هللا التوفیق .  .بھا یكرمنا األخرى إن شاء هللا. هللا

 
 الفاتحة .
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